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Részletes
tévéműsor
15–18. oldal

6. oldal A győri kórház munkavállalói az ország más intézményeiben
dolgozókhoz hasonlóan már kézhez vették az egészségügyi államtitkár
által korábban megígért megemelt bérüket. Az orvosok akár bruttó
65.800, az ápolók 25.000 forinttal is többet kaphattak, mint az előző
hónapban. Tovább javítja az egészségügyisek közérzetét, hogy mind-
ezt visszamenőleg, január elsejétől érvényesíti a tárca.

13. oldal A Pannonhalmi Gyógynövénykert
gyógynövényházába kétféle ember érkezik általá-
ban, ami közös bennük, hogy nyugalmat találnak. A
közelgő Gyógynövényhét kapcsán beszélgettünk a
kert vezetőjével, aki mesélt a náluk megtalálható öt
legnépszerűbb növény hatásairól is.

3. oldal Több tízezer forintos
kiadást jelent idén is az iskola-
kezdés. Megnéztük, mennyibe
kerül a szeptemberi becsenge-
tés. Tanácsos még a tanévkezdő
roham előtt bevásárolni.

5. oldal A győri vasútállomás is
műemléki védelem alá kerülhet az
Emberi Erőforrások Miniszté riu -
mának egy új rendelete szerint,
amelynek tervezete már olvasható
a kormány honlapján. 

8. oldal Közeledik a Négy Évszak Fesztivál
egyik legkiemelkedőbb programja, a Győri Bor-
napok, valamint a nyarat lezáró mega koncert,
ezúttal a Kool & the Gang fellépésével.

Olimpiai mellékletünk a 28–30. oldalon

”
Fotó: MTI/Kollányi Péter

Gyori arany
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

millió forint volt 2012 első félévében a Rába Járműipari
Holding Nyrt. adózott eredménye. Ez 37 százalékkal ala-
csonyabb, mint az előző év azonos időszakában – olvas-
ható a cég közleményében, melynek részvényei a Bu-
dapesti Értéktőzsde A kategóriájában forognak. 

159,3 17 éves kor felett lehet csak kismotorra jogosítványt
szerezni, nagymotorra pedig a korhatár 24 évre
emelkedik – így módosította a szabályt a jövő évtől
hatályba lépő kormányrendelet. A változás a sze-
mélygépkocsin vizsgázókat nem érinti. 

NAPRÓL NAPRA

Augusztus 3.

Augusztus 4.

Augusztus 5.

Augusztus 6.

Augusztus 7.

Augusztus 8.

Augusztus 9.

Kórházigazgató. Tamás László Já -
nos átvette igazgatói kinevezését a
győri kórház élére Balog Zoltántól, az
emberi erőforrások miniszterétől és
Szócska Miklós egészségügyért fele-
lős államtitkártól.

Villámkár. Villám vágott Győr-Sza-
badhegyen, a Rózsahegy utcában az
egyik családi ház villanyórájába, ami
lángra kapott. A tüzet gyorsan megfé-
kezték a tűzoltók. 

Virsky. A víziszínpadon lépett fel a vi-
lághírű Virsky Ukrán Nemzeti Tánc-
együttes. A 75 éves társulat látványos
show-val népszerűsítette hazájuk kul-
túráját, népi hagyományaikat, és nem-
zeti viseletüket.

Jogi segítség. Ingyenes tanácsadó
irodához fordulhatnak, akik jogi segít-
ségre szorulnak. A Jogpont hálózat el-
sősorban kezdő álláskeresőket, az 50
év felettieket és a vállalkozni szándé-
kozókat támogatja. 

Hidegfront. A rekordmeleg után 10
fokkal kevesebbet mutatott a hőmérő
higanyszála. Ennek ellenére csak mini-
málisan esett vissza a győri strandokon
a forgalom.

Születésnap. Győrben ünnepelte
66. születésnapját Hegedűs Béla, ha-
zánkban és a határainkon túl is híres
költő. A szerző a jeles nap alkalmából
66 darab ajándék könyvvel lepte meg
a Baross utcán sétáló győrieket.

Parlagfű. Helikopterről is próbálják
felderíteni a parlagfüves területeket,
így a földi felderítéssel nehezen meg-
közelíthető vagy nem látható helyeket
is észreveszik. Az allergén növényt
minden földtulajdonosnak kötelező a
tulajdonán kiirtani.

Eredményes
közép-
iskolások
Győri középiskolások
jutottak be a legjobb
eredményekkel a Szé-
chenyi István Egyetem
szeptemberben induló
képzéseire. A legtöbb
fia tal, 142 fő a győri
Jedlik Ányos Gépipari
és Informatikai Közép-
iskolában érettségizett.
A Krúdy Gyula Gimná-
ziumból 88, a Deák Fe-
renc Közgazdasági és
Informatikai Szakkö-
zépiskolából 57, a Révai
Miklós Gimnáziumból
52 tanuló felvételizett
sikerrel az intéz-
ménybe.

Tragédia
Engedéllyel tartott va-
dászfegyverével elő-
ször felesége, majd
saját életét oltotta ki
egy 60 éves férfi győri
otthonában. A válófél-
ben lévő házastársak a
tragédiát megelőzően
vitatkoztak össze. A
rendőrséget a szomszé-
dok riasztották, akik
hallották a lövéseket. A
nyomozás eddigi ada-
tai és a helyszíni
szemle kizárta, hogy a
cselekmény elköveté-
sében harmadik sze-
mély közreműködött
volna. A megyei
rendőr-főkapitányság
emberölés miatt vizs-
gálja az eset körülmé-
nyeit.

A Magyar Honvédség ka-
tonái a világ szinte vala-
mennyi részén jelen van-
nak az ENSZ és az EU
által vezetett béketámo-
gató műveletekben. A két
legjelentősebb a balkáni
és az afganisztáni had-
színtér, ahol első sorban
a NATO, illetve az EU

zászlaja alatt működő
kontingensekben és pa-
rancsnokságokon teljesí-
tenek szolgálatot az ide
vezényelt honvédek.
A Magyar Honvédség
EUFOR Kontingens 10.
váltása több hónapos ke-
mény felkészülést köve-
tően, januárban kezdte
meg 6 hónapos szolgála-
tát Bosznia-Hercegoviná-
ban. A közel 150 fős kon-
tingens alapvetően az
MH 12. Arrabona Légvé-
delmi Rakétaezred állo-
mányára épült. Feladata
tömegkezelés, fegyverek
begyűjtése, területek biz-
tosítása, ellenőrzése,
konvojok kísérése, vala-
mint KFOR harcászati

tartalék feladatok végre-
hajtása volt. A kint eltöl-
tött fél év alatt ugyan éles
bevetésre nem került sor,
de a kiképzési tevékeny-
ségnek, a gyakorlatok-
nak köszönhetően a ka-
tonáknak sikerült kész-
ségszintre fejleszteniük
az általuk addig ismeret-

len feladatok végrehajtá-
sát. Az EUFOR Kontin-
gens jelenleg szolgáló 11.
váltásában is jelentős
szerepet vállal az MH 12.
Arrabona Légvédelmi Ra-
kétaezred.
Afganisztánban a Nem-
zetközi Biztonsági Közre-
működő Erők köteléké-
ben a Magyar Honvéd-
ség katonái számos he-
lyen teljesítenek szolgála-
tot. Ugyan a győri alaku-
lat szervezetszerűen nem
érintett e tevékenységek-
ben, az Afganisztánba in-
duló magyar katonákat
Győrben köszöntötték a
Bosznia-Hercegovinából
visszatérő egységekkel
együtt.

Az Afganisztánba
induló katonákat
búcsúztatták
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A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

Annácska gondtalanul lubic-
kol a nyár nyújtotta élmények-
ben. Bőre a sok strandolástól
szinte csokibarnára sült, s
eszébe sem jut, hogy már csak
két és fél hét, aztán vége a nya-
ralgatásnak. Lassan arra riad,
hogy a rádió bemondja: Egyed,
Egon napja van. A vészesen kö-
zelgő dátum azonban nemcsak
a kisleányt, hanem a szülőt is
gyors fejszámolásra kénysze-
ríti. Annácska a nyár alatt me -
gint nőtt 5 centit, s még a lába
is nagyobb lett – szemléli büsz-
kén gyermekét az édesanyja,
aki a hosszúságban kifejezett
változást már könnyen forinto-
sítani is tudja. Az eleven kis-
lánynak új pár utcai cipő, isko-
lai váltócipő és tornacipő kell.
Ehhez még jön az átmeneti pu-
lóver, pólók, valamint egy új
nadrág, mert a mostani már
csak a bokája fölé ér.  Sebesen
száguldoznak az ezresek.
Az idő múlása is kifejezhető
pénzben. Mivel Annácska már
második osztályos lesz, nem
kell megvenni a tavaly megvá-
sárolt rajztáblát vagy a füzet-
tartó mappát, de kell új torna-
ruha, festék és temperakész-
let, valamint a szorzótábla el-
sajátításához nélkülözhetet-
len speciális eszköz – sorolja
az anyuka, aki csak remélni
tudja, nem tört be a filmpiacra
semmilyen új mesehős, ami-
nek arca a tolltartóra vagy tás-
kára nyomtatva újabb súlyos
ezrekkel terheli meg az au-
gusztus végi kiadásokat.
Annácska füzetek között válo-
gat, szorgalmasan mutatja
édesanyjának a virágos és ál-
latmintás borítót, mely
ugyanolyan csíkokat és rácso-
kat rejt, mint a százforintos
változat, de mivel a padtársá-
nak is ilyen lesz, kínos lenne,
ha neki nem.
A pénztáros beüti a gépbe a
színes változat árát is, majd
közli a kegyetlen számokat.
Annácska szeme ragyog az új
szerzeményektől. Édesanyja
csak annyit remél, talán az
ölelkező kutyáktól a számo-
lás is jobban megy majd.
Szigethy Teodóra

Oh, drága gyermek!

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Több tízezer forintos kiadást je-
lent idén is az iskolakezdés.
Megnéztük, mennyibe kerül a
szeptemberi becsengetés az
elsős gyerekek szüleinek. Azt
tapasztaltuk, tanácsos még a
tanévkezdő roham előtt bevásá-
rolni, mert akár több ezer forin-
tot is lehet spórolni a tanszere-
ken és a plusz kiegészítőkön.

„Az elsősöknek kevés kivétellel nem
„sima” hátizsákot, hanem speciális is-
kolatáskát vesznek a szülők” – mutat
a szivárvány színeiben pompázó kíná-
latra Horváth Gyuláné, az egyik győri
papírbolt vezetője. Ezek ára a 8 ezer
forinttól egészen a 32 ezer forintig
terjed. Mitől jobb a súlyos tízezrekbe
kerülő táska? – tesszük fel a kérdést.
Megtudjuk, a drágábbakhoz kétfajta
tolltartó, tornazsák, pénztárca és
esővédő tartozik, illetve gerincbarát,
és nagyon masszív, szinte olyan, mint
egy kis bőrönd. Az üzletvezető sze-
rint ezek bevált táskák, ráadásul két
év garanciát is vállalnak rájuk. A háti-
zsákok egyébként már 6.000 forinttól
megtalálhatók az üzletben. A kiseb-
bek körében természetesen az
éppen aktuális mesefigurás táskák a
kedveltek, de érdemes meggondolni,
hogy az idei divattal tervezhetnek-e a
szülők néhány évre, vagy jövőre „le
kell cserélni” az iskolatáskát. A tavalyi
árakhoz képest idén kismértékben
drágultak a táskák.

A különböző tanszereknél, eszkö-
zöknél is a pénztárcájuk szerint válo-
gathatnak a szülők, a papírboltokban
olcsóbb és a drágább kategóriájú ter-
mékek is megtalálhatók. A füzeteket

idén is megkapják a győri elsősök, a
füzetcsomagokat az önkormányzat
biztosítja. Arról, hogy milyen eszközö-
ket kell beszerezni a tanévkezdésre,
Csengeri Máriát, az Adyvárosi Közok-
tatási Főigazgatóság vezetőjét kér-
deztük.

„A füzetcsomagon kívül kell még
írólap, rajzlap, ecset, különböző festé-
kek, grafit- és színes ceruza, vonalzó,
ragasztó és színes lapok többek kö-
zött. A Móra-iskola rajztagozatán pél-
dául az alapdolgokon kívül még plusz
anyagokra is szükség van, ezek értéke
körülbelül 4.000 forint lehet” –
mondja, és hozzáteszi, a füzetekre,
tankönyvekre kell még bekötőpapír,
szükség van tisztasági csomagra, tor-
nafelszerelésre, az úszáshoz fürdőru-
hára, gumipapucsra, sapkára.

Megkértük a papírbolt vezetőjét,
segítsen nekünk az iskolakezdéshez
szükséges termékek válogatásában.
Két kosarat pakolt tele nekünk, az
egyikben a legolcsóbb, a másikban a
legdrágább termékek sorakoztak, is-
kolatáska egyik be
sem került. A legol-
csóbb csomagnak
12.400 forint lett a
végösszege,  Hor-
váth Gyuláné szerint
ennél kevesebből
nem lehet megol-
dani a beiskolázást,
és ebben még nem
volt benne a tisztasági és az uzson-
náscsomag, melyeket, mint mondja,
úgysem mindenki vesz meg. Annak a
kosárnak pedig, melybe a drágább
termékek kerültek, 28.700 forint lett
a végösszege, de természetesen le-
hetett volna még pakolni a gyerekek
kívánságai szerint. A felső határ nagy-
ban függ a dekoráció tól, és persze a

márkától is. „A szülők gyakran listá-
val jönnek, a tanárok általában össze-
állítják, sokszor konkrétan javasolják,
hogy melyik termékeket vegyék meg
a gyerekeknek. Már elkezdődött a
tanévre való felkészülés, de nagyon
látszik, hogy a szülők mikor kapnak
fizetést. Az igazi roham pedig csak
augusztus 20-a után jön” – mutat rá
az üzletvezető.

Érdemes még addig bevásárolni,
hiszen számos papírboltban vannak
akciók. Ahol mi jártunk, ott az iskola-
táskák kivételével mindenre 20 száza-
lék kedvezményt adnak.

„Így a két összeállított csomag
„csak” 9.920 és 22.960 forintba ke-
rülne, több ezer forintot lehet még pár
napig megspórolni” – hangsúlyozza
Horváth Gyuláné.

A legfontosabbak pedig, amik az
iskolatáskába kerülnek, azok a tan-
könyvek.

„Az első évfolyam tankönyvei a ta-
valyihoz képest 5-10 százalékkal ke-
rülnek többe idén, ezek ára 9.945–

11.305 forint” – tájékoztatott Csen-
geri Mária. Az iskolakezdési támoga-
tás feltételeiben idén nincs változás.

Tehát mindent összevetve, ha a
leg olcsóbb, gyakran rosszabb minő-
ségű termékekkel számolnak a szülők,
valamint az akciót is kihasználják,
akkor sem ússzák meg 28 ezer forint
alatt az iskolakezdést.

Iskolatáska: 
nem csak nehéz, drága is

Érdemes még 
augusztus 20-a 

előtt bevásárolni
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szerző: papp zsolt
fotó: mti/krizsán csaba

A Nemak Győr Kft. az elmúlt két
évben közel 30 millió eurós beru-
házást hajtott végre, bővítette
gyártócsarnokát, évi félmillió
hengerfejjel növelte termelési
kapacitását, és nem mellékesen
kétszáz új munkahelyet terem-
tett a városban.

A mexikói Nemak cégcsoportnak vi-
lágszerte 28 üzeme van, amelyek hen-
gerfejek, motorblokkok és sebesség-
váltóházak gyártásával foglalkoznak.
A győri cég 1993-ban jött létre és
2007 óta tartozik a Nemak-csoport-
hoz. Az ipari parkban működő vállalko-
zás a Nemak legnagyobb európai hen-
gerfejgyártó üzeme – mondta el a
gyárbővítés hivatalos átadó ünnepsé-
gén David Toth, a cég ügyvezetője.

Mersich Gábor cégvezető hozzá-
tette, 2010 elején, amikor a gazdasági
válság nehezítette a vállalkozások
életét, a győri Nemak megrendelései
jelentősen megnövekedtek. Felismer-
ték, az igényeket csak úgy tudják kielé-
gíteni, ha bővítik a gyárat, amelyre a
mexikói anyavállalat engedélyt is
adott. A Nemak Kft. mára 800 fős fog-
lalkoztatotti létszámával, közel 50 mil-
liárd forintos éves árbevételével meg-
határozó gazdasági szereplője lett

szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

A jövő év közepén nyitja meg ka-
puját Győrött az Euro-Office In-
kubátorház. Az intézmény célja,
hogy maximum öt éven keresztül
költséghatékony és rugalmas
irodamegoldásokat kínáljon a
három évnél fiatalabb, kezdő vál-
lalkozások számára.

Már javában zajlik az átalakító munka
az ipari parkban, a győri mélyépítő vál-
lalat egykori épületében. A Hűtőház
utca 5. szám alatt jövő év nyarára ké-
szül el uniós támogatással az Euro-Of-
fice Hungary Ingatlanfejlesztő és Ingat-
lanhasznosító Kft. új inkubátorháza. A
kezdő vállalkozásokat segítő intéz-
ményben szintenként akár 15 cég szá-
mára is tudnak majd irodahelyiségeket
biztosítani, valamint ezek mellett exklu-
zív tárgyalók is igénybe vehetők lesz-
nek – mondta a 352 millió forintos be-

Nemak: munkahelyteremtő gyárfejlesztés

Győr és a régió gazdasági életének. A
piacvezető mexikói Nemak csoport
legnagyobb európai hengerfejgyára-
ként évi 2,5 millió termékkel látja el az
autóipari vevőket, köztük az Audit, az
Opelt, a Renault-t és a BMW-t.

Braun Zsolt technikai igazgató ki -
emelte, az elmúlt két évben olyan fej-
lesztéseket hajtottak végre, amelyek
révén kapacitásuk az évi kétmillió hen-
gerfej előállításáról két és fél millió da-
rabra nőtt. Új gyártócsarnokot építet-
tek, gyártósorokat telepítettek, és
mintegy kétszáz fővel növelték alkal-
mazottaik létszámát. Hozzáfűzte, a
közel 30 millió eurós beruházáshoz az
Új Magyarország Fejlesztési Terv és

az Új Széchenyi Terv pályázati forrásai -
ból közel 1,2 milliárd forint támoga-
tást nyertek. Braun Zsolt azt is el-
mondta, a tervek szerint kapacitásuk
három-öt éven belül évi hárommillió
hengerfejre növekedhet, amihez ter-
mészetesen további beruházások
szükségesek.

Isabel Téllez, a Mexikói Egyesült Ál-
lamok magyarországi nagykövete a
két ország egyre erősödő gazdasági
kapcsolatairól beszélt. Mint mondta,
ehhez nagymértékben hozzájárul az a
bizalom, amely a mexikói kormányt és
a mexikói üzletembereket jellemzi Ma-
gyarország irányába. Hangsúlyozta,
ez a bizalom teszi lehetővé azt is, hogy

a győri gyár ilyen dinamikusan fejlőd-
het. A nagykövet asszony arra is kitért,
hogy hazájában nagyon büszkék a
Nemak-cégcsoportra, amely minő-
ségi termékeivel az egész világon ver-
senyképes, és ehhez a színvonalhoz
nagyban hozzájárul a győri üzem is.

Dr. Lenner Áron Márk, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium belgazdasá-
gért felelős helyettes államtitkára ki -
emelte, a kormány célja, hogy ösztö-
nözze a befektetők magyarországi be-
ruházásait. Ezt a folyamatot több in-
tézkedéssel segíti elő az állam, mint
például a munkahelyteremtő progra-
mok, az oktatás színvonalának eme-
lése, a képzés munkaerő-piaci igé-
nyekhez való igazítása.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter hozzátette, Győrben a szakképzés
átalakítását az önkormányzat a vállal-
kozókkal közösen hajtotta végre,
éppen azért, hogy fejlesztéseikhez a
megfelelő szakképzettségű munkaerő
álljon rendelkezésre. Hozzátette, Győr
a korábbi években intézkedéseivel
megalapozta versenyképességét,
amely hozzájárult ahhoz, hogy az Audi,
vagy éppen a Nemak minket válasszon
bővítésének helyszínéül. Az alpolgár-
mester azt is kiemelte, ezek a vállalatok
nagymértékben hozzájárulnak váro-
sunk gyarapodásához, nem csupán az
iparűzési adó befizetésével, hanem tár-
sadalmi szerepvállalásukkal is.

Új inkubátorház épül Győrben
ruházás bemutatóján Puskádi János,
az Euro-Office Hungary Kft. ügyvezető
tulajdonosa.

Kifejtette, az épület az irodákon túl
52 parkolóhelyet kínál majd a bérlői
számára, illetve lesz 24 órás biztonsági
és recepciós szolgálat is. Hozzátette, a
tervek szerint egy modern technoló giá -
val felszerelt, elegáns megjelenésű,
ügyfélbarát környezetet hoznak létre,

mely a dolgozók maximális komfortját
is szolgálja.

A belső terek még nincsenek fel-
osztva azért, hogy a vállalkozások a
saját igényeikhez igazítva alakítsák ki
környezetüket – nyilatkozta Puskádi
János, aki szerint a központ ideális kör-
nyezet kezdő vállalkozások számára,
ugyanis számos szolgáltatást a piacinál
kedvezőbb áron vehetnek igénybe.

Mattheisz István, a BMB Faktor Építő-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ügyvezetője és tulajdonosa a bejáráson
közölte, tapasztalatai szerint van igény
az inkubátorházakra, az induló cégek-
nek nagy segítséget jelentenek ilyen in-
tézmények nyújtotta szolgáltatások. A
győri beruházás következtében nőhet a
helyiadó-bevétel, valamint a projekt köz-
vetlenül 8 új munkahelyet is teremt.
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szerző szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

A győri vasútállomás is műem-
léki védelem alá kerülhet az
Emberi Erőforrások Miniszté -
riu mának egy új rendelete sze-
rint, amelynek tervezete már
olvasható a kormány honlap-
ján. Lapunk megkeresésére a
MÁV elmondta, amennyiben a
győri vasútállomás műemlék-
védelem alá kerül, a vasúttár-
saság a vonatkozó szabályok
szerint fog eljárni, ami azt is je-
lenti, hogy a felújítás csak a
műemléki értékek figyelembe-
vételével történhet.

A győri vasútállomás szocialista-rea-
lista stílusban épült még 1955 és
1958 között Éhn József, Dianóczky
János és Vas Dénes tervei alapján.
Ezzel együtt 51 épületet
javasol műemléki véde-
lem alá helyezni az Em-
beri Erőforrások Minisz-
tériuma. Ennek terve-
zete már olvasható a
kormány honlapján.

„Amennyiben a győri
vasútállomás műemlék-
védelem alá kerül, a vas-
úttársaság a vonatkozó szabályok
szerint fog eljárni. Műemlékké nyilvá-
nított épület esetében átalakítás, fel-
újítás csak a műemléki értékek figye-
lembevételével történhet, az eredeti
építészeti architektúra megtartásá-
val, eredeti anyaghasználattal. Mű-
emléki épületen általában minden-
nemű építési tevékenység csak ható-
sági engedély birtokában végezhető.

Műemléki épületek kezelése, építő-
ipari tevékenység előkészítése na-
gyobb figyelmet, gondosságot igé-
nyel” – reagált a MÁV kommuniká-
ciós igazgatósága azon kérdésünkre,
hogyan érinti a rendelettervezet a
vasúttársaságot.

A MÁV 2013. évi beruházási ter-
vében egyébként szerepel, hogy
felújítják a győri pályaudvar épüle-
tét, de először a műszaki tervdoku-
mentációt kell elkészíteni, majd azt
engedélyeztetni. A kivitelezés csak
a felújításhoz szükséges források
rendelkezésre állása esetén kezd-
hető meg, ennek megteremtésén
dolgozik jelenleg is a vasúttársaság
– mondta Pécsek Imre, a MÁV Zrt.
kommunikációs igazgatóságának
munkatársa. Kifejtették, a felújítási
tervben a felvételi épület teljes
körű épületszerkezeti, gépészeti
rendszereinek felújítása, akadály-

mentesítése, illetve belső funkcio-
nális átalakítása szerepel. A mun-
kák optimálisan 2016-ra fejeződ-
hetnek be.

A napokban is dolgoznak a pálya-
udvar épületén, jelenleg az ereszcsa-
torna javítása, meglazult kőburkolat
rögzítése, meglazult vakolat eltávolí-
tása folyik. Ezek a munkák előrelát-
hatólag két hétig tartanak.

Műemléki védelem alá
helyezhetik a vasút-
állomás épületét

Optimálisan 2016-ra
újíthatják fel 

a vasút épületét

Gyôr megújuló városrészében,

új társasházban, a Kossuth utca 30.
szám alatt kiadó két összkomfortos lakás.

Érdeklôdni lehet: GYŐR-SZOL Zrt. 
Tel.: 96/511-420, 195-ös mellék, +36-20/229-5522

1 szoba, nappali-konyha,
összkomfortos, 64 m2

bérleti díj: 85.000 Ft/hó

3 szoba, összkomfortos, 82 m2

bérleti díj: 100.000 Ft/hó
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szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

A győri Petz Aladár Megyei Ok-
tató Kórház munkavállalói az
ország más intézményeiben
dolgozókhoz hasonlóan már
kézhez vették az egészségügyi
államtitkár által korábban meg-
ígért megemelt bérüket. Az or-
vosok akár bruttó 65.800, az
ápolók 25.000 forinttal is többet
kaphattak, mint az előző hónap-
ban. Tovább javítja az egész-
ségügyisek közérzetét, hogy
mindezt visszamenőleg, január
elsejétől érvényesíti a tárca.

Mindenki nagyon várta már ezt a bér-
emelést, és annak ellenére, hogy dif-
ferenciáltan érvényesül, a kollégák kö-
zött negatív visszhangot még nem
hallottam – mondta a béremelésről dr.
Tamás László János, a Petz-kórház fő-

igazgatója. A mostani béremelés a be-
tegellátásban közvetlenül dolgozó, al-
kalmazotti jogviszonyban állókat érin-
tette, így értelemszerűen kimaradtak
azok, akik adminisztratív, műszaki
vagy egyéb, a betegekkel közvetlen
kapcsolatban nem álló területen tevé-
kenykednek.

Milyen összeget jelent az
egyes munkaterületeken az
emelés?

Közérzetjavító intézkedés:
pozitív üzenete van a béremelésnek

Azoknál az orvosoknál, akiknél az
összes havi bruttó illetmény – ügyeleti
díjakkal, pótlékokkal együtt – nem
érte el a 350 ezer forintot, a maximális,
56.800 forint volt az emelés. Efölött a
kiegészítés – ami viszont csak az alap-
bérre érvényes –  degresszíven csök-
ken, így van olyan kollégám is, aki 10
ezer forintot kapott. 

Az emelés nem érinti az ügyeleti
díjakat. Ezt a korábbi, nem emelt il-
letmény alapján számolják a jövő-
ben is, ami egyrészt nem nagy öröm,
másrészt eléggé bonyolulttá teszi a
rendszert. A szakdolgozók esetén –
a kamarakérésnek megfelelően – új
bértáblát alakítottak ki. Ez a szakte-
rületek, illetve a végzettség alapján
sorolja osztályokba a dolgozókat és
a munkában eltöltött idő alapján ha-
tároz meg 15 különböző szintet,
amelyhez szorzókat rendel. A leg-
képzettebbek és legtapasztaltabbak
fizetése ezzel a metodikával akár

bruttó 300 ezer forint is lehet, bár ez
nem jellemző. A harmadik érintett
kör az egyéb felsőfokú végzettség-
gel rendelkezők – gyógyszerészek,
pszichológusok, fizikusok, biológu-
sok, logopédusok, gyógypedagógu-
sok –, akik egységesen bruttó 31
ezer forint béremelést kaptak. Min-
denki visszamenőleg, január elsejé-
től kapta, és már kézhez is vehették
kórházunk dolgozói.

Szám szerint mennyi kolléga
örülhet a magasabb fizetésnek a
győri intézményben?

Orvos kollégáim közül 317-en, a
szakdolgozók közül 1491-en, az
egyéb felsőfokú végzettséggel rendel-
kezők közül pedig
32-en részesültek
béremelésben. A
többletjuttatás diffe-
renciált, szakdolgo-
zóknál 1000 és 25
ezer, orvosoknál 10
ezer és a már emlí-
tett 65.800 forint kö-
zött mozoghat. Ez
összességében azt jelenti, hogy a kór-
ház az eddigi körülbelül 380 millió fo-
rinton túl havonta 52 millióval többet
fordít bérek kifizetésére.

Nézhetünk néhány konkrét
példát az így kialakult bérekre?

Persze. Itt van például egy fiatal
orvos, aki több mint 190 ezer forintos

bruttó alapfizetéssel kezd nálunk. Ha
a rezidenseknek járó ösztöndíjat is
megpályázta, még számíthat emellett
havi 100 ezer forintra. Egy 40 éves kol-
légám havi bruttó alapbére 255 ezer
forint, de van olyan osztályvezető-he-
lyettes főorvos, aki 55 évesen a mos-
tani, tízezer forintos emelés után 232
ezer forintot keres. Egy több szakvizs-
gával rendelkező, idős, vezető beosz-
tású szakorvos fizetése 375 ezer fo-

rint.  Ami a szakápolókat illeti, egy dip-
lomás fiatal 122 ezer, egy 40 éves,
OKJ-s képzéssel rendelkező ápoló
146 ezer, míg egy tapasztalt osztály-
vezető főnővér 220 ezer forint körüli
összeggel kalkulálhat.

Milyen hatása lehet a béreme-
lésnek? Megállíthatja az elván-
dorlást?

A döntéshozó vállalt célja volt,
hogy a pályakezdőknek kedvezzen, ők
a korábbihoz képest arányaiban jelen-
tősen előbbre léptek. Az is kalkulál-
ható volt, hogy így a fizetések közötti
különbségek csökkennek. Az ápolás-
ban dolgozók olyan alacsony béreket
kapnak, hogy náluk minden forint szá-
mít. Úgy gondolom, ha nem is old
meg minden problémát, összességé-
ben pozitív üzenete van a béremelés-
nek. Azok a fiatalok, akik nem szánták
el magukat véglegesen a külföldi
munkavállalásra, így jobb esélyekkel
kezdhetik itthon az egzisztenciájuk fel-
építését.

Hogy áll a kórház a betöltet-
len állásokat illetően?

Szerencsére az országos átlagnál
többen – mintegy 20-an – jelentkez-
tek hozzánk fiatal orvosok, 10 kollégá-
val meg is állapodtunk, és még má-
sokkal is tárgyalunk. Az ápolási dolgo-
zók között nagy a fluktuáció, akár 30
szakképzett ápolót is fel tudnánk
venni, de ez a hiány nem okoz fenn-
akadást a betegellátásban. Azt ta-
pasztaljuk, hogy a középszintű szak-
képzés megszüntetése egyre inkább
érezteti negatív hatását, egyre több az
idős nővér. A pótlásukat talán segíti
majd, ha az ígéreteknek megfelelően
újraindul a képzés. 

A győri kórház a betegeket szakor-
vosi és ápolási szinten is jó színvona-
lon képes ellátni, másokhoz képest
vonzó intézménynek számítunk. Ezt
igazolja az is, hogy Molnár F. Tamás
professzor személyében a pécsi klini-
káról az ország egyik legkiválóbb mell-
kassebészét sikerült megnyernünk a
közös munkához, aki hamarosan ná-
lunk gyógyítja majd a betegeket.    

A kórház havonta 52
millióval többet fordít

bérek kifizetésére
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95 nm-es, 3 szobás, nappalis,
nagy konyhás családi ház 
garázzsal, melléképülettel,
áron alul, sürgôsen eladó. 

A gázfûtés mellett lehetôség
van vegyes tüzelésû 

fûtésre is. 
Az eladási árba gyôri 

panellakást beszámítunk.

ELADÓ
Gyôr mellett, TÉNYÔN

A környék infrastruktúrája kiváló, ABC,
bölcsôde, óvoda, általános iskola, au-
tóbusz, fodrászat, kozmetika stb.
mind-mind egy lépésnyire megtalál-
ható. A lakás rendkívül csendes, abla-
kai a gyö nyö rûen rendben tartott
belsô udvarra néznek. 
A panelprogram-pályázata befoga-
dásra került, rövidesen megtörténik a
fûtés-kor szerûsítés, legkésôbb jövô
tavasszal. A földszinten lévô, kb. 15
m2-es közös tárolót két család hasz-
nálja mindösszesen. Az autópálya-fel-
járó is nagyon közel van. 

1985-ben épült, 
négyemeletes társasházban

lévô, 3 szobás, 
68 m2-es, mûanyag ablakos, 

erkélyes, napfényes 
LAKÁS ELADÓ.

Irányár: 10.990.000 Ft
Tel.: 70/942-8039

Irányár:

10.500.000 Ft.

Tel.: 30/376-55-72

szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

A Simor János püspök terén
álló templom felszentelésé-
nek 300. évfordulójára meg-
újul az épület előtti tér, vala-
mint az azt körülölelő park. A
beruházásnak köszönhe-
tően a terület – ahogy hama-
rosan Sziget és Újváros is –
visszanyerheti azt a rangot,
ami megilleti – mondta Sze-
les Szabolcs, a terület önkor-
mányzati képviselője. 

Simor János püspök terén már
20-30 éve nem történt felújítás,
a park északi részére ugyan né-
hány éve építettek egy játszóte-
ret, de a környezetét nem tették
barátságosabbá – nyilatkozta la-
punknak Szeles Szabolcs. A te-
rület önkormányzati képviselője
hozzátette, a városvezetéssel és
Zsebedics József plébánossal
egyeztetve úgy döntött, hogy a
templom felszentelésének 300.

évfordulójára felújíttatják a tér
egy részét. A beruházás azért is
fontos, mert a városrésznek más
hasonló nagyságrendű parkja
nincs, Simor János püspök tere,
kiegészülve a templom előtti tér-
rel a városrész közepének, a
szakrális központjának számít –
mondta a képviselő.

Szeles Szabolcs kifejtette, Szi-
get és Újváros jelentős változáson
megy keresztül: a hídberuházás
kapcsán a környező utcák már
megszépültek, ehhez pedig illesz-
kedik a park felújítása is. A temp-
lom előtti tér kinyílt, szerves ré-
szévé vált a parknak, új burkolatot
kaptak a keresztutak, valamint a
tér közepe, kiirtották az elburján-
zott bokrokat, fiatal fákat telepítet-
tek, füvesítettek, a játszótérre új
eszköz került, maga a templom
pedig díszkivilágítást kapott.

A Győr régi városfalán kívüli
legrégebbi templom felszentelé-
sének évfordulója alkalmából au-
gusztus 16-án 16 órakor dr.
Pápai Lajos megyés püspök ce-

lebrál ünnepi szentmisét 17 óra-
kor a téren felállított színpadon
Simon Róbert Balázs alpolgár-
mester köszönti az ünneplőket,
majd a megyés püspök megáldja
a díszkivilágítást és az új térrészt.
A tér felújítása mintegy 17 millió
forintba került, melyhez a város
költségvetéséből 10 millió forint-
tal, Szeles Szabolcs pedig tavalyi
és idei saját keretéből 4-4 millió
forinttal járult hozzá.

A képviselő a közeljövőben
szeretné a Bartók Béla Ének-
Zenei Általános Iskola előtti teret
is felújíttatni. Szeles Szabolcs
úgy tervezi, hogy a parkot nö-
vényzettel választják el az okta-
tási intézménytől, ami előtt pedig
parkolókat alakítanának ki. A tel-
jes felújításnak köszönhetően
sokkal átláthatóbb és biztonsá-
gosabb lesz a tér, ami Szeles Sza-
bolcs szerint újra központi része
lehet a városrésznek. „A park –
ahogy hamarosan Sziget és Újvá-
ros is – visszanyerheti azt a ran-
got, ami megilleti” – mondta.

A templom felszentelésének
évfordulójára megújul a tér

szerző: mti – gy. p. 

Novemberre készül el a hajlékta-
lanok krízisközpontja a Szarvas
utcában. A beruházás már meg-
kezdődött, arra 250 millió forin-
tot fordít az önkormányzat saját
forrásból – mondta Szabóné
Vörös Ágnes népjóléti osztályve-
zető. Egy önkormányzati tulaj-

donú épületet újítanak fel, a léte-
sítményben népkonyhát, 60 fé-
rőhelyes nappali melegedőt és
hatvan férőhelyes téli krízisszál-
lót rendeznek be. Egészségügyi
ellátást, tisztálkodási lehetősé-
get biztosítanak az intézmény-
ben a fedél nélkül maradt em-
bereknek, és mentális segítsé-
get is nyújtanak nekik. 

A fejlesztés célja, hogy jobb kö-
rülmények között helyezhessék el
a rászorultakat – mondta az osz-
tályvezető. Az új krízisközpont
megnyitásával ugyanis a hajlékta-
lanokat segítő szolgálat befoga-
dóképessége nem növekszik,
mivel bezárják a régi, Stromfeld
utcai téli krízisszállót, s a tervek
szerint el is bontják az épületet.

Novemberre elkészül a krízisszálló
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Közeledik a Négy Évszak Feszti-
vál egyik legkiemelkedőbb
programja, a Győri Bornapok,
valamint a nyarat lezáró mega -
koncert, ezúttal a Kool & the
Gang fellépésével.

Bár lassan végéhez közeledik a nyár, a
Négy Évszak Fesztivál még számos iz-
galmas programot tartogat a győriek-
nek és a városunkba látogatóknak
egyaránt. Idén már ötödik alkalommal
rendezik meg a Győri Bornapok – Bor-,
Borlovag és Gasztronómiai Fesztivált,
amely mára a hazai borfesztiválok
egyik legrangosabbika az ország leg-
jobb borászaival és izgalmas kísérő
programokkal.

Augusztus 23–26. között mintegy
hatvan borász legnemesebb nedűit
kóstolhatjuk a Széchenyi téren, mi-
közben kellemes zenéket hallgatha-
tunk, finom ételeket fogyaszthatunk.
Természetesen az idén is megvá-
lasztják a fesztivál és Győr város
borát. Ez a négy nap valóban a kuli-
náris élvezetekről és a kultúráról szól,
amelyet az augusztus 25-i nyárzáró
koncert koronáz meg – mondta el
Bolla Péter kabinetfőnök a rendez-
vény hivatalos sajtótájékoztatóján,
aki azt is bejelentette, az idén a világ-
hírű Kool & the Gang zenekar lép fel
a szabadtéri rendezvényen. 

Hozzátette, a nyárnyitó Republic-
koncertre mintegy harmincezren láto-
gattak ki, és jó idő esetén a nyárzárót
is hasonló, vagy még nagyobb érdek-

Győr a Bornapokkal és Kool & the
Gang-koncerttel búcsúzik a nyártól

lődés mellett rendezhetik szombaton
este kilenctől a Szent István út város-
háza előtti szakaszán. Emlékeztetett,
az együttes zenéjével meghódított
számos generációt, több Grammy-díj
és American Music Award-díj tulajdo-

nosa. Előadásukban olyan világsláge-
rek csendülnek fel Győrben, mint a
Get down on it, a Celebration, a Let’s
go dancing vagy a Ladies night. A
résztvevők hazajutását a város és a
Kis alföld Volán éjszakai buszjáratok-
kal segíti majd, de csakis a tűzijáték
után! Rossz idő esetén a koncert eső-
napja augusztus 26., vasárnap 20 óra.

A hagyományokhoz híven az idén
is az Audi Hungaria kiemelt támoga-
tása mellett rendezik meg a nyárzáró
koncertet. Ezzel kapcsolatban Czech-
meister Mónika, a cég kommuniká-
ciós vezetője kifejtette, a közel húsz -

éves vállalat a kezdetektől nagy hang-
súlyt fektetett arra, hogy részt vállal-
jon a város társadalmi életében. Ezért
támogatják többek között Győr sport-
ját, oktatását, kultúráját, ezen belül
például a nyár végi nagykoncertet is.

Serfőzőné Tóth Andrea kulturális
főosztályvezető a bornapok program-
jairól szólva elmondta, a kísérő ren-
dezvények között minden korosztály
megtalálja a magának valót. A négy
nap során olyan előadók lépnek fel –
a teljesség igénye nélkül –, mint a Co-
lombre Band, Szirtes Edina Mókus és
a Fabula Rasa, Balogh Kálmán és a
Gypsy Cimbalom Band, Malek And-
rea, vagy éppen a Balkan Fanatik. Az
idén is megrendezik a Terményáldást,
amelynek színes kínálatával a Baross
úton és a Kazinczy utcában találkoz-
hatunk. 

Bozsoki Zoltán, a Győri Vásár Kft.
ügyvezető igazgatója a borfogyasztás-
sal kapcsolatban mondott hasznos in-
formációkat. A borokat a tavalyihoz
hasonló módon – a borászoknál meg-
vásárolható – fesztiválpohárból kós-
tolhatjuk meg. A fizetés idén is feszti -
válkártyával történik, amiket a feszti -
válkártya-pontokon szerezhetünk be,
majd tölthetjük fel az egyenlegét. A
kártyán megmaradt, le nem vásárolt
összeget augusztus 26-án éjfélig vált-
hatjuk vissza. Fontos tudni, hogy akik
megőrizték tavalyi kártyájukat, azok-
nak nem kell az idén újat vásárolniuk,
hiszen a régit is használni tudják. 

Tagai István az Európai Borlovag-
rend képviseletében kifejtette, au-
gusztus 23-án, csütörtökön a hagyo-
mányok szerint a borlovagrendek fel-
vonulásával és Borkai Zsolt polgár-
mester megnyitójával kezdődik a fesz-
tivál. Immár hagyomány, hogy az Eu-
rópai Borlovagrend Győri Legátusa a
Bornapok keretében tartja avatási ün-
nepségét, valamint az idén is megren-
dezik a Borászok Éjszakáját, ahol a bo-
rászok hangulatos találkozóra hívják a
borfogyasztókat.

A fesztiválról egyébként harminc -
ezer példányban készült országos ter-
jesztésű kiadvány, valamint elérhető a
rendezvény mobil-applikációja is,
amely androidos készülékekre már le-
tölthető a Google Play-ről a „Győri
Bornapok” keresőszóra, és hamaro-
san az Iphone-osok is megtalálják az
App Store-ban. A Bornapok és a nyár-
záró részletes programja, valamint to-
vábbi hasznos információk a
www.gyor.hu honlapon olvashatók.

Elton John és Tim Rice nagy sikerű
musicalje, az Aida tekinthető meg
augusztus 18-án este fél kilenckor
a Rába-parti víziszínpadon. A
Szurdi Miklós rendezte darabot eső
esetén másnap, augusztus 19-én
20.30-kor mutatják be.

A régi egyiptomi időkben járunk,
amikor még fáraók uralkodtak,
papok döntöttek háború és béke
kérdésében. A legyőzöttekre halál
vagy rabszolgaság várt.  Aida, a nú-
biai király leánya egy háború során
fogságba esett, és a fáraó lányának
rabszolganőjévé vált. A szép her-

cegnőbe beleszeretett Radames,
az egyiptomi seregek vezére, de
szerelmüket titokban kellett tarta-
niuk, hiszen Radames nem választ-
hatott egy rabszolgát párjául. Rá -
adásul a hadvezérre a fáraó lányá-
nak keze várt.

Az ókortól napjainkig irodalmi
és zenei művekben egyaránt fel-
bukkannak tragikus sorsú szerel-
mesek, akik csak a halálban lehet-
nek egymáséi. Ilyen Aida és Rada-
mes története is: a szenvedéllyel
átszőtt, örök szerelmi történet min-
denki számára ismerős lehet Verdi

1871 karácsonyán bemutatott
operájából. Az opera François Au-
guste Ferdinand Mariette francia
régész, a kairói Egyiptomi Mú-
zeum alapítójának novellája nyo-
mán született, és szédítő sebes-
séggel vált világhírűvé, akárcsak
az opera modern változata, az Aida
musical, melyet 2000. március 23-
án mutattak be az Egyesült Álla-
mokban, a New York-i Broadway-n
hatalmas sikerrel.

A győri víziszínpadon Szurdi Mik-
lós rendezésében lesz látható a
darab.

Aida: ingyenes előadás a víziszínpadon





10 / + / 2012. augusztus 10.

HIRDETÉS ÁLLATKERT

kép és szöveg: xantus-állatkert

A múlt héten felújított és átrendezett tigriskifutó új
lakó érkezését sejtette a győri állatkertben. A legna-
gyobb nagymacskák egy különleges példánya köl-
tözött be Raul, a fehér bengáli tigris személyében.
Raul Európa legszebb fehér bengáli tigris hímje, aki
egy tenyészprogram keretében került a győri állat-
kertbe. Hogy kiről is beszélünk?

A fehér tigris nem külön faj, hanem a tigrisek
egyik alfajának, a bengáli tigrisnek a különleges
színváltozata, amely ritkán ugyan, de a természet-
ben is előfordul. Az első fehér tigrist 1951-ben fog-
ták be India Rewa nevű tartományában. A hím kö-
lyök az akkori maharadzsa palotájába került és a
Mohan nevet kapta. Ő minden mai, fogságban élő
fehér tigris őse.

A normál színezetű tigrisek bundájának alap-
színe a test nagy részén vöröses narancssárga, és
csak a hasi tájékon fehér; csíkozásuk fekete színű.

Ennél a különleges színváltozatnál az egész tes-
tet krémes fehér szőrzet borítja, a csíkok pedig szür-
késfeketék vagy csokoládébarnák. Szemük világos-
kék színű, orruk rózsaszín.

A fehér tigrisek nem albínók, így nem sújtják
őket az albinizmussal járó egészségügyi problémák
sem, mint a gyenge immunrendszer, rossz látás
vagy a fényérzékenység. Sőt, ezek az állatok mind
születésükkor, mind kifejlett korukban nagyobb tes-

A győri állatkertben a fehér a divat!
tűek, mint normál színezetű társaik. Raul mára ké-
nyelmesen berendezkedett, a megújult tigriskifutó-
val egyelőre ismerkedik, augusztus 11-én mutatko-
zik be a nagyközönség számára, amikor meghosz-
szabbított nyitva tartással (22 óráig) és éjszakai
programokkal várjuk kedves látogatóinkat, ahol be-
tekinthetnek az állatok esti programjába, megfigyel-
hetik, hogyan vacsoráznak állataink. Megismerhe-

tik új lakóinkat, a fehér Benett-kengurut és társait.
Erre a különleges éjszakára az albínó tigrispitonok
is állatkertünkbe látogatnak. 

A merészebbek kipróbálhatják a bátorságpróbát
és a TapogatóZOO-t, simogathatnak kígyót, csó-
tányt és egyéb „nemszeretem” állatokat.

Mindenkit szeretettel várunk ezen a rendhagyó
állatkerti éjszakán!

A vacsorák időpontjai 
a következők:
20.00 tapírok  
20.30 Chico, a jaguár 
21.00 örvös medvék
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szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

Vak és látássérült kerékpáro-
sok kis csoportja indult útnak
tandembicikliken csütörtö-
kön, hogy Győrből indulva, vé-
gigkerekezve Európát eljus-
son a londoni paralimpiára –
mondta lapunknak Mittnacht
József, a győri Tandemszem
Egyesület elnöke, a több mint
2.000 kilométeres túra ötlet-
gazdája az indulás előtt.

Egy vak és három gyengén látó bi-
zonyítja be, hogy a fogyatékosság
nem akadálya a sportteljesítmény-
nek. A kis csapat július 9-én indult
Győrből, hogy húsz nap alatt át-
szelve Európát megérkezzen a lon-
doni paralimpiára. „2008-ban két
egyéni kerékpáros megtette a Ma-
gyarország–Peking távolságot. Ez
adta az ötletet, hogy mi lenne, ha
mi látássérültként eltekernénk Lon-
donig, megcsinálnánk a 2012 kilo-
méteres túrát” – mondta lapunk ér-
deklődésére Mittnacht József. A
szervező kifejtette, másfél hónapja
minden hétvégén hegyvidékes te-

repen edzenek, hogy bírják az utat.
A Nagymaros–Visegrád–Eszter-
gom–Nagymaros hegyeken átve-
zető 70-80 kilométeres kört már
háromszor megtették. Az ötlet-
gazda szerint a sík terepekkel nem
lesz gondjuk, hiszen mindegyikük
naponta 30-40 kilométert teker.

Mittnacht Józseffel együtt Ba-
ráth Mária vak, valamint Horváth
Norbert és Matis Mónika látássé-
rült sportoló vág neki az útnak. A
tandemes kerekezőket kisbusz kí-
séri, ami szállítja a kerékpárokhoz
szükséges alkatrészeket, továbbá
a sátrakat és azokat a holmikat,
amelyekre szükség lehet út közben.
A csapattal technikai segítő és ön-
kéntes tolmács is utazik.

Mittnacht József és csapata a tú-
rával fel szeretné hívni az emberek fi-
gyelmét a fogyatékossággal élőkre,
elsősorban a látássérültekre, céljuk,
hogy bebizonyítsák, ugyanolyan
egészségesek, mint a látók. A szer-
vező hangsúlyozta, az, hogy a sze-
mükkel probléma van, nem jelentett
különösebb pluszfeladatot a felké-
szülés során. „A lábunkban már jó
pár kilométer benne van, csak össze
kellett szoknunk” – mondta. Mitt-

Kerékpárral indultak Győrből a paralimpiára
nacht József. Reméli, a fizikai erőn-
léttel nem lesz gond, de a túra ne-
hézségeibe még nem akart bele-
gondolni. Azt ígérte, szeptember-
ben elmeséli, milyen élményekkel
gazdagodtak a tekerés során. A tan-
demesek útközben számos progra-
mon vesznek részt: Sindelfingen,
Győr testvérvárosa egynapos figye-
lemfelkeltő programmal látja vendé-
gül a sportolókat. Brüsszelben a
magyar EU-biztos kabinetjének tag-
jai fogadják őket, Luxemburgban
pedig együtt kerekezik majd a ma-
gyarokkal Kim Kirchen volt kerék-
párversenyző is. A tervek szerint Do-
verben többen is csatlakoznak a
győriekhez az utolsó útszakaszra. A
kerekezők remélik, be tudnak jutni
az olimpia megnyitójára.

A győri látássérültek kezdemé-
nyezését az önkormányzat, szá-
mos magyar és külföldi civil szerve-
zet, vállalkozás, többek között a
GYŐR-SZOL Zrt., a Compass
nem zetközi szervezet, a Solydent, a
pannonhalmi Deé Pincészet segí-
tette szervezéssel vagy pénzbeli tá-
mogatással – mondta el Pió Márta,
az utat szintén támogató Első Győri
Lions Klub médiafelelőse.

szerző: gy. p.
fotó: o. j. p.

Jubilál a Barokk Esküvő, augusztus
10–12. között huszadik alkalommal
rendezik meg a programsorozatot.
Pénteken a hagyományokhoz híven
toborzót tartanak, a vőlegény pedig
szerenádot
ad a meny-
a s s z o n y -
nak. Szom-
b a t o n
egész nap
s z í n e s
programok
várják az ér-
deklődőket
a belváros-
ban kézmű-
vesvásárral,
mutatványosokkal, barokk játszótér-
rel, bábszínházzal, táncosokkal, to-
ronyzenével, különböző együttesek
előadásaival. Megnyílik a rémségek
pincéje, az egykori városi börtön a le-
véltár alagsorában, láthatunk fegyve-
res, táncos játékot, este pedig a ba-
rokk esküvői felvonulást és a bolond -
esküvőt is.

Barokk esküvő 
A valódi ceremónia 19.45-kor kez-

dődik a víziszínpadon, ahol barokk
pompában, a korabeli szokások szerint
kel egybe az ifjú pár: Miholics Adrienn
és Mersich Gergely. A ceremóniában a
Győri Nemzeti Színház művészei mű-
ködnek közre: az est narrátora Rupnik
Károly, a vőlegény násznagya Nagy Ba-

lázs, a meny-
a s s z o n y
násznagya
Máté Ri-
chárd, a kar -
dos nász-
nagy pedig
Klinga Péter
lesz. Az eskü-
vővel egy
idő ben a
S z é c h e n y i
téren Moli-

ére: A mi zantróp című darabját tekint-
hetik meg a színházkedvelők.

A barokk forgatag vasárnap is foly-
tatódik, a szombatihoz hasonló nap-
közbeni programokkal, illetve ezen a
napon rendezik meg a Frizurette – I.
Nemzetközi Barokk Fodrászversenyt
is, ahol igazi hajköltemények szület-
nek majd. 
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INTERJÚ APÁTSÁG

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: sz. t., o. j. p.

A Pannonhalmi Gyógynövény-
kert gyógynövényházába kétféle
ember érkezik általában, ami
közös bennük, hogy nyugalmat
találnak. A közelgő Gyógynö-
vényhét kapcsán beszélgettünk
a kert vezetőjével, aki mesélt a
náluk megtalálható öt legnép-
szerűbb növény hatásairól is.

„Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az
embert utolérje a lelke, mint az indi-
ánt, aki miután leszállt a vonatról, ül
még egy ideig, hogy a szellemét meg-
várja, mert a teste olyan gyorsan uta-
zott. Ez egy olyan hely, ahol hagyunk
időt a nézelődésre, soha senkit nem
siettetünk. Ez itt nem arról szól, hogy
fogyasszon a vendég és adja át a he-
lyét, hanem hogy elszöszmötölhessen
a gyógynövényes kertben, vagy igyon
egy levendulaszörpöt, teát – mutatott
körbe Pottyondy Ákos, a gyógynö-
vénykert vezetője, aki szerint a hely
csendes oázis a főapátság évente
150 ezer vendéget fogadó komplexu-
mában. Az apátság és a kert közötti
arborétum egyfajta szűrő, miáltal
többnyire kétféle ember érkezik le a
völgybe: az egyik tényleg a kertet ke-
resi, a másiknak meg van ideje csám-
borogni, és odatalál.

„A látogatószám töredéke a fenti-
nek, ezért ez egy nyugodtabb szeg-
lete az apátságnak. De ennek ellenére

szeretnénk élettel megtölteni. Máso-
dik éve szervezünk programokat, me-
lyeket azokhoz a munkálatokhoz kö-
tünk, amik zajlanak a kertben. Ilyenek
a Levendulahetek, illetve a hamaro-
san kezdődő Gyógynövényhét” –

mondta, és hozzátette, szerencsés a
dátum, ugyanis augusztus 15-e Nagy-
boldogasszony napja, ami a magyar
néphagyományban mindig is gyó-
gyító ünnep volt, illetve egy másik
jeles napig, augusztus 20-ig tart.

A programok ingyenesek és két
részre oszthatók: a szervezők egyrészt
megismertetik a látogatókkal a kert-
ben található gyógynövényeket, meg-
tekinthető a lepárlóépület és a Gyógy-
növényház, elmesélik, hogy éppen mi-
lyen munkák zajlanak a kertben, illetve
hogy mire jók azok a növények, amik-
kel foglalkoznak. Ezeken túl minden-
nap lesznek különféle kézműves foglal-
kozások, egyes napokon lovas kocsival
gyógynövénytúrára viszik az érdeklő-
dőket, 15-én pedig gyógynövényáldás
lesz, melyet Hortobágyi Cirill perjel
atya tart. Ide mindenki hozhat otthon-
ról gyógyhatású készítményeket, kenő-
csöket, szörpöket.

„Tavaly a környék összes „vajákos bi-
rije” itt volt – fűzte hozzá Pottyondy
Ákos, és folytatta tovább a programok
ismertetését: a tudás átadása mellett
a másik fő szempont, hogy mindenki
jól érezze magát. A gyógynövénykert
soha nem csak a bajról szólt, a fűsze-
rek, amikkel ételeket lehet finommá
tenni, ugyanúgy itt teremnek, mint a
különböző füvek, amikből likőröket,
koktélokat, limonádékat készíthetünk.
Fontos szempont, hogy a természet-
ből fakadó örömöt, játékot megmutas-
suk. Lényeges, hogy jól érezzük ma-
gunkat lelkileg is, a pozitív életszemlé-

lethez pedig hozzátartozik egy finom li-
monádé, vagy egy különleges ürmös,
azaz gyógynövényes bor, amik szintén
kóstolhatók majd. Jön egy masszázs-
zsal és nemezeléssel foglalkozó család
is, akik a dögönyözőjurtájukban fogják

lazítani a vendégeket.” A gyógynövény-
kert vezetője a célközönségről el-
mondta, szeretnék azt a réteget meg-
szólítani, akik művészeti, hagyomá-
nyőrző fesztiválokra járnak. Ennek ér-
dekében nép- és világzenei koncerte-
ket szerveznek – nagy sikerrel. Estén-
ként beállítják a zenekart a gyógynö-

vényparcellák közé, és az emberek
teát, gyógynövénylikőrt vagy bort kor-
tyolgatva leülhetnek a hársfák árnyé-
kába, úgy hallgatják a zenét. A követ-
kező ingyenes koncert a Gyógynövény-
hét lezárásaként augusztus 20-án lesz
táncházzal, Pál István „Szalonna” és
Bandája lép fel.

A gyógynövénytúrákon résztvevők
megismerkedhetnek a főapátság öt
legfontosabb gyógynövényével, me-
lyekkel a legnagyobb mennyiségben
foglalkoznak: a levendulával, a ka-
kukkfűvel, a zsályával, a citromfűvel és
a mentával.

Pottyondy Ákos elmondta, a leg-
több gyógynövénynek van egy fő ha-
tása, de ugyanazt a növényt sok bajra
és örömre lehet hasznosítani. A leven-
dula főként kedélyja-
vító hatásáról is-
mert, például síró
gyermek párnájára
csepegtetve, vagy
párologtatóba téve
nyugalmat hoz.
Moly távoltartó hatá-
sáról is híres, és
amit talán keveseb-
ben tudnak, hogy égési sérülésekre is
gyógy ír. A kakukkfű a tüdő és a lég-
utak orvossága elsődleges hatását te-
kintve, az egyik legerősebb gyógynö-
vény, főként inhalálva.  A zsálya a felső
légutak bajai ra jó, torok- és mandula-
gyulladásra és szájfertőtlenítésre pél-
dául. Azt azért érdemes róla tudni,
hogy a másnaposság kellemetlen tü-

neteit felerősíti. A citromfű szintén ví-
rusölő hatással bíró növény, herpe-
szes problémákra hasznos többek kö-
zött. A menta is fertőtlenítő hatású,
nem véletlen, hogy a legtöbb fogkrém,
szájvíz eredetileg igazi mentával ké-
szül. Elpusztítja a baktériumokat, ezál-
tal szünteti meg a kellemetlen lehele-

tet. A gyomornyugtató hatása is ki -
emelhető, kiadósabb étkezés után a
rágó azért is jól esik, mert hűsíti a
gyomrot.

Pannonhalmán évezredes hagyo-
mánya van a gyógynövénytermesz-
tésnek, az ezt igazoló első okirat 1201-
ből való, de feltételezhető, hogy már
korábban is foglalkoztak ezzel a szer-
zetesek. „A menta vagy a zsálya 500
évvel ezelőtt is ugyanarra volt jó, mint
most. Biztos lehetek benne, hogy egy
1735-ös recept most, 2012-ben is
ugyanazokra a problémákra és örö-
mökre használható. Az egy másik kér-
dés, hogy a világ változik az ember
körül, nagyon sok olyan probléma van
ma, ami évszázadokkal ezelőtt nem
volt, amik a mai életmódunkból fakad-

nak. Amikor azon gondolkozunk,
hogy milyen termékeket dobjunk a pi-
acra, akkor annak ellenére, hogy van
mögöttünk egy 1000 éves gyógyá-
szati múlt, a mai problémákra kell rea -
gálni. Nem egy középkori restauráció
folyik itt, hanem a hagyományok alap-
ján a mai kor problémáira adunk vála-
szokat” – zárta szavait.

A gyógynövénykertben az öröm 
és a játék is megterem

Ez az apátság egyik
legnyugodtabb 

szeglete 
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KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  

HÁZALÓ – Építészet kicsiben címmel látható ki-
állítás augusztus 17-től, péntektől a Gyermek-
múzeumban. A tárlat képzeletbeli győri sétára
hív archív fotók és régi tervrajzok segítségével,
továbbá Czigány Tamás és kollégái által terve-
zett pannonhalmi épületeket mutat be. Szeptem-
berben és októberben gyermekfoglalkozások is
kapcsolódnak majd a Házalóhoz, amely október
28-ig, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra kö-
zött látogatható. 

A GYŰJTÉS EGY NAGY KALAND címmel
a Rechnitzer–Gyimesi gyűjtemény anyagából
látható kiállítás a Városi Művészeti Múzeum-
ban. A Győrben élő házaspár kollekcióját a
nyolcvanas évek végétől kezdte kialakítani.
Első szakaszban a 20. század harmincas évei-
ben alkotó nőművészekre koncentráltak. A tár-
lat másik metszetét Mattis Teutsch János kései
művei alkotják. A gyűjtemény harmadik dimen-
ziója a Párizsban élő magyar származású alko-
tók munkái. A kollekció befejező része napja-
inkhoz kapcsolódik, hazai és külföldi művészek
geometrikus és konstruktivista alkotásai. A ki-
állítás augusztus végéig látogatható.

A GYŐRI LÁTOGATÓKÖZPONT a hét min-
den napján várja a városi programok iránt ér-
deklődőket. A Baross út 21. szám alatti köz-
pont minden délelőtt 10 órakor nyit, hétfőn és
szerdán 17, kedden és vasárnap 16, csütörtö-
kön 19, pénteken és szombaton 20 órakor zár.

A FÉNÖS FEGYVERÖK VILLAGNAK,
CSATTAGNAK címmel látható kiállítás a Xán-
tus János Múzeumban. A tárlat a múzeum
helytörténeti anyagának egy szeletét mutatja
be a nagyközönség számára. Célja, hogy az ál-
landó kiállítás harci eszközei mellett a raktár-
ban található értékekről is számot adjon. Az
első teremben a szúró- és vágófegyverek látha-
tók, kardok, spádék, jatagánok, szablyák, tőrök.
A második teremben a lőfegyverek kaptak he-
lyet, a számszeríjtól a szakállas puskákon át a
pisztolyokig, a revolverekig. A folyosón egy pár-
bajjelenetbe csöppenünk, és itt láthatjuk a
győri polgárőrség, a győri nemzetőrség emlé-
keit is. A kiállítás októberig tekinthető meg,
keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

AZ EURÓPA KONCERT SZALONZENEKAR ad
műsort augusztus 12-én, vasárnap délelőtt 11 órától
a Radó-szigeti Zenepavilonban Az együttes hét éve
alakult Győrben, az alapító zenepedagógusok és fiatal
művészek a zenei hagyományok ápolását és terjesz-
tését tűzték ki célul. Több zenei műfaj szerepel prog-
ramjaikon, melyek egymást kiegészítve jó szórakozást
nyújtanak miden korosztálynak. Elsődleges törekvé-
sük a bécsi szalonzene felelevenítése. 

A VASILESCU-GYŰJTEMÉNY hat éve, au-
gusztus 12-én talált végleges otthonra a felújí-
tott zsinagóga épületében. Vasilescu János, a
Romániából származó, Magyarországon letele-
pedett feltaláló és vállalkozó a hatvanas évek-
ben kezdett magyar képzőművészeti alkotáso-
kat vásárolni. Gyűjteményét 2002-ig folyama-
tosan bővítette, majd 2004-ben Győrnek ado-
mányozta. A Vasilescu-gyűjtemény törzsét Or-
szág Lili festményei alkotják, de láthatjuk töb-
bek között Korniss Dezső, Schaár Erzsébet,
Deim Pál, Nádler István, Victor Vasarely, Kas-
sák Lajos, Moholy-Nagy László, Kondor Béla,
Martyn Ferenc, Medgyessy Ferenc, Pierre Szé-
kely munkáit is. A hatvan évet átfogó kollekció-
ban az alkotások a magyar művészet filozofikus
vonulatát képviselik.  A volt zsinagóga szerdától
vasárnapig, tíztől este hatig látogatható.

RÉGISÉGVÁSÁR lesz augusztus 19-én 7
órától 14 óráig az Árkád bevásárlóközpont
mögötti piactéren. A vásárlók, nézelődők
többek között régi festmények, bútorok, ké-
peslapok, érmék, könyvek, játékok között vá-
logathatnak. 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

AUGUSZTUS 11., SZOMBAT
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Erdőjárók
05:55 Magyar gazda
06:25 Zegzugos történetek
06:55 Balatoni nyár
08:30 Olimpia 2012 - London 

12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Olimpia 2012 - London 
19:30 Híradó este
20:00 Időjárás-jelentés
20:04 Abszolút London
20:10 SzerencseSzombat
20:45 Olimpia 2012 - London 
23:35 Válaszcsapás  
01:00 Nagyon zene  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Boci és Pipi  
10:25 Asztro Show
11:20 Törzsutas 
11:55 Autómánia
12:30 Jópofa kofa  
12:55 Míg a halál el nem választ  
13:30 Édes, drága titkaink  
14:30 Chuck  

A „KockaHordások” (Nerd
Herd) feladata beállítani egy bi-
zonyos Lon Kirk jachtjának fe-
délzeti komputerét. Jeff kíván-
csiságának és önfejűségének
köszönhetően rátalálnak a
hajó belsejében lévő hamis
pénzekre. A csapat küldetése,
hogy közel jussanak Lonhoz.

15:30 A remény bajnoka  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz  
19:30 Szuper felsőtagozat  
21:30 Háborgó mélység  
23:35 Sorsvonat  
01:30 Fókusz Plusz  

06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Beyblade  
10:20 EZO.TV
10:50 Babavilág  
11:20 9 hónap  
11:50 Tequila és Bonetti legújabb 

kalandjai  
12:50 Duval és Moretti  
13:50 Sheena, a dzsungel királynője 
14:50 Bűbájos boszorkák  

15:50 Rejtélyek kalandorai  
16:50 Sas kabaré  
17:55 Activity  
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra  
19:35 A vörös báró  
21:35 Jóbarátnők  
23:15 Luxusdoki  
00:15 A médium  
01:15 EZO.TV
02:15 Kalandjárat  

06:15 Ki ez a lány?  
07:05 Elvált Gary  
07:30 Elvált Gary  
07:55 Zsírégetők  
08:45 Gordon Ramsay - A konyha 

ördöge  
09:40 Columbo: Testvéri szeretet  
11:20 Visszatérés a Paradicsomba  
13:20 A nagy csapat 2.  

15:15 Bomba bébi  
17:10 Két cowboy New York-ban  
19:15 Ace Ventura 2. - Hív a 

természet  
21:00 Veszett kutya és Glória  
22:50 Halálos szenvedély  
00:35 Nyílt seb  
02:40 Veszett kutya és Glória  

VIASAT3
05:25 Balatoni utazás 
06:00 Gazdakör
06:25 Hol volt, hol nem volt... 
06:45 Duna anzix 
07:10 Olimpia 2012 - London 
08:35 Olimpia 2012 - London 
09:30 Az állatok világa
10:00 Élő egyház 
10:30 Isten kezében 
11:00 Új nemzedék  
11:30 Munka-Társ
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Lyukasóra
12:45 Mindennapi hősök
13:10 Heuréka! Megtaláltam!
13:40 Sírjaik hol domborulnak... 
14:05 Talpalatnyi zöld
14:35 Pannon expressz  
15:05 Magyar elsők 
15:25 Táncvarázs 
16:20 Éretlenek  
18:00 Híradó - 18:00
18:55 NB1-es labdarúgó-mérkőzés 

OTP Bank Liga
20:50 Kultikon +  
21:45 Dunasport
22:00 Akira Kurosawa: Álmok  
00:00 SITKE 2008. – Koncert a 

kápolnáért  
00:55 Vers

AUGUSZTUS 10., PÉNTEK
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Optika

Más szögből, más fénynél
másképp látszik. Ötlet és meg-
valósítás, a digitális zoomtól az
optikai csalódásig, a reggeli
kávétól a filmvászonig. Ahogy
képpé válik a pixelrengeteg. 
Fiatal média- és filmművészek
egy napja az Optikában! 
Az első adásban a Kiégő Izzók
csapata.

06:00 Híradó
06:20 Sporthírek
06:25 Időjárás-jelentés
06:30 P'amende
07:00 Esély
07:30 Híradó
07:45 Sporthírek
07:50 Időjárás-jelentés
08:00 Balatoni nyár
09:30 Olimpia 2012 - London 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:17 Olimpia 2012 - London
19:30 Híradó este
20:00 Időjárás-jelentés
20:04 Abszolút London
20:10 Olimpia 2012 - London 
23:35 Borvacsora (12)
00:30 Maupassant történeteiből  
01:00 Maupassant történeteiből  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Fókusz Reggel  
06:45 Jó reggelt, skacok!  
07:30 Reflektor Reggel  
07:40 Reggeli - Csak csajok  
08:20 A szerelem rabjai  
09:25 Győzike  
10:25 Top Shop
12:05 Asztro Show
13:10 Az éden titkai  
14:10 Légcsavar  

16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz  
20:05 Sziklaöklű szerzetes  
21:10 CSI: Miami helyszínelők  
22:10 Gyilkos elmék  
23:20 Helyszíni szemle  
00:15 Reflektor  
00:30 Törzsutas 
01:00 Nagyágyúk  
01:50 Autómánia 

06:00 Alexandra Pódium  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:35 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek  
09:45 Teleshop
10:50 EZO.TV
12:25 A láthatatlan ember  
13:15 A láthatatlan ember  
14:25 Marina  

Paty megkéri Fernandót, hogy
játssza el azt, hogy szerelme-
sek egymásba, hogy ezzel fél-
tékennyé tegyék Chuyt, akinek
azonban el kell vennie felesé-
gül Silviát.

15:25 Doktor House  
16:25 Hal a tortán  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:30 Aktív  
20:05 Ezek megőrültek!  
21:05 Vadászat a Sas Egyre 2: 

Robbanáspont  
22:50 Aktív  
23:20 Tények Este
23:55 EZO.TV
00:55 Vadászat a Sas Egyre 2: 

Robbanáspont  
02:20 Doktor House  
03:15 Alexandra Pódium  
03:40 Vers éjfélkor - magyar versek 

05:10 A Nagy Ő - The Bachelor  
06:50 Zsírégetők  
07:35 A nagy házalakítás  
08:35 Gyilkos sorok  
09:25 Doktor House  
10:20 Karácsonyi csoda  

12:15 A nagy házalakítás  
13:10 Miami Vice  
14:05 Miami Vice  
15:00 Harmadik műszak  
15:55 Harmadik műszak  
16:50 A főnök  
17:45 A főnök  
18:35 Egy kapcsolat szabályai  
19:05 Egy kapcsolat szabályai  
19:35 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:30 Doktor House  
21:20 Nyílt seb  
23:30 Jackie nővér  
00:05 Candy  
02:00 Zsírégetők  
02:45 Dawson és a haverok  
03:30 Jackie nővér  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó
06:35 Sírjaik hol domborulnak... 
07:00 Híradó
07:05 Olimpia 2012 - London 
08:30 Híradó
08:35 Olimpia 2012 - London 
09:30 Életképek  
10:00 Család-barát
11:00 Csellengők  
11:30 Térkép  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Önök kérték!
15:05 Hagyaték 
15:35 Varázslatos tanúhegyek 
16:15 Ízőrzők: Iharosberény 
16:45 Mesélő cégtáblák 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:40 Kárpát Expressz
18:55 NB1-es labdarúgó-mérkőzés 

OTP Bank Liga
21:00 A névtelen vár
22:05 Híradó
22:10 Dunasport
22:25 A Hold benned van  
23:20 Koncertek az A38 hajón  

Duna Televízió, augusztus 10., 
péntek, 15:35

Varázslatos tanúhegyek
Magyar ismeretterjesztő film

A Balaton-felvidék legnyugatibb tájegységét, a
Tapolcai-medencét mutatja be az ismeretter-
jesztő film, különös tekintettel a hegyekre. Rész-
letesen megismerjük a Csobánc-, Gulács-hegy,

valamint a Badacsony
hegységek kialakulá-
sát s jelentőségüket a
táj és az életmód for-
málásában.

Viasat3, augusztus 11., szombat, 22:50

Halálos szenvedély
Angol filmdráma

Helennek fodrászszalonja van a kis-
városban, barátja, Bob a helyi rádió le-
mezlovasa. Helen régi barátja, Martin
kiszabadult a börtönből és még min-
dig szerelmes Helenbe. Visszatér,

hogy rábeszélje Helent az újrakezdésre. A lány holdudvará-
hoz tartozik a tizennégy éves bevándorló süket fiú, Honda
és lánytestvére. Honda távolról imádja Helent. Titokban a
fiú magnóra veszi Helen beszélgetéseit, és ezzel nagy bajba
sodorja mindannyiukat. 

TV2, augusztus 11., szombat, 19:35

A vörös báró
Német–angol akciófilm

Európa, 1916. Kalandvágytól és a repülés iránt érzett meg-
szállottságtól fűtve a 24 éves Manfred von Richthofen há-
borúba indul. A repülés zsenije ünnepelt harci pilóta lesz, ő
és barátai gyorsan ikonná válnak a csatamezők katonái sze-
mében. Becsület, lovagiasság, becsvágy, megszállott érdek-
lődés a technika és a repülés iránt.
Manfred vörösre festett Fokker gé -
pe rettegett, mégis elismert szim-
bólummá válik az első világháború
ellenséges légierői számára is.

• ÖSD, TársalKODÓ, ECL, EURO, Zöld Út, BGF nyelvvizsgára
felkészítés magánbérletes rendszerben is

• IX. 3-tól 60 órás intenzív német nyelvtanfolyamok 
álláskeresôknek

Szuperakciók!
• 20 órás spanyol intenzív nyelvi kurzus kezdôknek VIII.13-24. 
• Angol, német iskolaelôkészítô kurzusok augusztus utolsó hetében

13–14 éves gyerekeknek.

WWW.HATOS.HU
NÉMET: 3630/9862800 ANGOL: 36-30/2548521

ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: 36-30/5201895
FORDÍTÁS: 06-20/2539190

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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TÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

AUGUSZTUS 13., HÉTFŐ
M1
05:30 Anno  
06:00 Híradó
06:20 Sporthírek
06:25 Időjárás-jelentés
06:30 Társbérletben a tárgyakkal
07:00 Hírek
07:05 Másfélmillió lépés Magyar-

országon – 32 év múlva  
08:00 Híradó
08:15 Sporthírek
08:20 Időjárás-jelentés
08:25 Kamera Korrektúra 2012  
09:00 Balatoni nyár
11:00 Az Ushuaia expedíció  
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin
12:55 Domovina
13:25 Budapest természeti értékei
13:55 Az én Afrikám 
14:15 A kitüntetés  
15:10 A király kalóza  
16:05 Balatoni nyár
17:30 A korona hercege  
18:40 Everwood  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 A Wendell Baker balhé  
21:55 Munkaügyek - IrReality Show 
22:25 Munkaügyek - IrReality Show 
22:55 Aranyfeszt 2012

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Fókusz Reggel  
06:45 Jó reggelt, skacok!  
07:30 Reflektor Reggel  
07:40 Reggeli - Csak csajok  
08:20 A szerelem rabjai  
09:25 Győzike  
10:25 Top Shop
12:05 Asztro Show
13:10 Az éden titkai  
14:05 A kölyök  
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 

Bernarda nem örül annak,
hogy a gyerek eltűnése ekkora
nyilvánosságot kapott. Lulu
kissé elbizonytalanodik, ami-
kor megtudja, hogy a kis Juan
Pablót keresik a szülei, és érzi,
hogy Bernarda félrevezette.
Felhívja Juan Pablo atyát, de
már nem tud beszélni vele,
mert Alacran késsel támad rá.

17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz  
20:05 Nagy durranás 2. - A második 

pukk  
21:55 CSI: A helyszínelők  
23:05 Kígyóharapás  
00:45 Reflektor  
01:00 Hülyeség nem akadály  

06:00 Aktív Extra  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:40 Stahl konyhája  
09:50 Babapercek  
10:00 Teleshop
11:05 EZO.TV
12:40 Az égből pottyant család  
14:25 Marina  
15:25 Doktor House  
16:25 Hal a tortán  
17:25 Tiltott szerelem  

18:30 Tények
19:30 Aktív  
20:05 Hal a tortán  
21:05 NCIS  
22:05 NCIS: Los Angeles  
23:05 Célkeresztben  
00:05 Tények Este
00:40 EZO.TV
01:15 NCIS  
02:10 NCIS: Los Angeles  
03:05 Doktor House  

06:00 A Nagy Ő - The Bachelor  
06:50 A nagy házalakítás  
07:35 Gyilkos sorok  
08:30 Zsírégetők  
09:20 Doktor House  
10:10 Három kívánság  
12:15 A nagy házalakítás  
13:10 Miami Vice  
14:05 Miami Vice  
15:00 Harmadik műszak  
15:55 Harmadik műszak  
16:50 A főnök  
17:45 A főnök  
18:35 Egy kapcsolat szabályai  
19:05 Egy kapcsolat szabályai  
19:35 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:30 Doktor House  
21:20 Sellők  

23:20 Jackie nővér  
23:55 Paranoia 1.0  
01:45 Zsírégetők  
02:30 Dawson és a haverok  
03:15 Jackie nővér  

VIASAT3
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz 
06:10 Magyar elsők 
06:30 Híradó
06:35 Isten kezében 
07:00 Híradó
07:05 Olimpia 2012 - London 
08:30 Híradó
08:35 Olimpia 2012 - London 
09:20 Életképek  
10:05 Család-barát
11:00 Lyukasóra
11:30 Térkép  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Költők társaságában
12:20 Kívánságkosár  
14:15 Táncvarázs 
15:05 Munka-Társ
15:35 Heuréka! Megtaláltam! 
16:00 Mindennapi hősök
16:30 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
16:45 Mesélő cégtáblák 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:35 Kárpát Expressz
19:05 Ízőrzők: Szentgál 
19:35 Sophie szerint a világ
20:05 Petőfi
21:05 Híradó

AUGUSZTUS 12., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Magyar gazda
05:55 Esély
06:25 A világ közepe - Tusványos 2012

A Csíki-medencében található
egy kis völgy, ahol évente min-
den nyáron összegyűlik a Kár-
pát-medence fiatalságának
színe-java. Idén ez a hely lesz a
világ közepe. Legalábbis a
szervezők szerint. Tusványos
nem hagyományos értelem-
ben vett fesztivál. 

06:55 Balatoni nyár
08:30 Olimpia 2012 - London 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Olimpia 2012 - London 
19:30 Híradó este
20:00 Időjárás-jelentés
20:04 Abszolút London
20:10 Olimpia 2012 - London 
22:00 Olimpia 2012 - London 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:35 Teleshop
11:35 Törzsutas 
12:10 Dáridó Lajcsival 
13:00 Tuti gimi  
14:05 Ütős játék  
16:40 Scooby-Doo - A nagy csapat 

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11  
20:00 A Gyűrűk Ura - A két torony  
23:40 Emberrablók városa  
01:15 Hülyeség nem akadály  

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
10:00 Nagy Vagy, Balaton!
10:30 EgészségMánia  
11:00 EZO.TV
11:30 Kalandjárat  
12:00 Borkultusz  
12:30 Stahl konyhája  
13:00 Több mint TestŐr  
13:30 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  
Gary megtudja, hogy egy rasz-
szista mozgalom vezetőjét
meg fogják ölni egy tüntetés
során. Ám nem biztos benne,
hogy feltétlen meg kell véde-
nie a férfit.

14:30 Monk - Flúgos nyomozó  
15:30 Bűbájos boszorkák  
16:30 A vörös báró  
18:30 Tények
19:00 Napló  
20:05 A múmia visszatér  
22:25 A titkok kulcsa  
00:20 Összeesküvés  
01:20 EZO.TV
01:55 Napló  
02:45 Vers éjfélkor - magyar versek 

06:10 Meztelen szépség  
07:10 Romantikus kaland  
07:35 Romantikus kaland  
08:00 Véznák kontra dagik  
09:00 Álomgyári feleség  
09:50 Szerelem nyilasa  
10:35 Szex és New York light  
11:10 Szex és New York light  
11:35 A nagy házalakítás  
12:30 A nagy házalakítás  
13:25 Két cowboy New York-ban  

15:25 Vadnyugati Casanova  
17:25 Bosszúból jeles  
19:10 ÁlomÉpítők  
20:00 CSI: Miami helyszínelők  
20:55 A célszemély  
21:50 Ace Ventura 2. - Hív a 

természet  
23:30 Paranoia 1.0  
01:25 Star Trek 9. - Űrlázadás  
03:10 A célszemély  

VIASAT3
05:25 Balatoni utazás 
06:00 Gazdakör
06:25 Hol volt, hol nem volt... 
06:45 Magyarország tájegységei 
07:10 Olimpia 2012 - London 
08:35 Olimpia 2012 - London 
09:30 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 
10:00 Élő egyház
10:30 Isten kezében 
11:00 Önkéntesek 
11:30 Beavatás  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Élő népzene 
12:45 Akadálytalanul
13:10 Határtalanul magyar 
13:50 Hazugság nélkül  
15:25 NB1-es labdarúgó-mérkőzés 

OTP Bank Liga
17:25 Hazajáró 
18:00 Híradó - 18:00
18:40 Önök kérték!
19:35 Jane Austen magánélete  
21:35 Dunasport
21:55 Az éj hangjai  
23:35 Makám-koncert, IBS Színpad, 

2008. április 12. 
00:45 Vers
00:50 Himnusz
00:55 Akadálytalanul

RTL Klub, augusztus 12., vasárnap, 14:05

Ütős játék
Amerikai filmdráma

Francis Ouimet (Shia LaBeouf)
egy munkáscsalád gyermekeként
eléri azt, amit még senkinek sem
sikerült. Elsőként indul az ameri-
kai nemzetközi bajnokságon, ahol
lenézik őt a gazdag versenyzők.
Legnagyobb ellenfele Harry Var-
don (James Paxton), a brit bajnok és kísérete biztosak
a kudarcában, ráadásul Francis apja sem támogatja a
fiút és tízéves segédjét, Eddie-t.

TV2, augusztus 12., vasárnap, 22:25

A titkok kulcsa
Amerikai thriller

A New Orleans-i erdőségnek a világtól távol eső részébe,
a Louisiana torkolatvidékére érkezik Caroline, hogy ott
egy magányosan álló, ódon házban egy idősödő asszony
beteg férjét ápolja. A lányt érdekelni kezdik a rejtélyes
pár titokzatos dolgai és a roskatag ház, így felfedező
utakra indul az épületben. A
minden ajtót nyitó álkulccsal
ráakad egy eldugott szobára a
padláson, mely halálos, ré-
misztő titkot rejt.

Duna Televízió, augusztus 13., hétfő, 21:20

Az Óperenciás tengeren is túl
Magyar dokumentumfilm

Szól a bükhavasi templom harangja, búcsúzik a haran-
gozótól. Könnyes a kis gyimesi falu aprajának-nagyjá-
nak a szeme, pedig nem gyászszertartás ez, inkább
örömünnep. Karácsony Szabin gazdálkodó és felesége,
Ibolya – a harangozó – a világ másik felébe indul, az
Óperenciás tengeren is túlra. Lányuk, Enikő ugyanis a
nyugat-ausztráliai Perth városába ment feleségül, a
szintén Gyimesekből elszármazott Attilához. Vajon
tényleg olyan paradicsomi ott minden, ahogy a télből
az óceánparti nyárba csöppenő szülők látják? 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

AUGUSZTUS 15., SZERDA
M1
06:00 Híradó
06:20 Sporthírek
06:25 Időjárás-jelentés
06:30 Társbérletben a tárgyakkal
07:00 Hírek
07:05 Másfélmillió lépés Magyar-

országon - 32 év múlva  
08:00 Híradó
08:15 Sporthírek
08:20 Időjárás-jelentés
08:25 Ősz, kikerics, Görgény
09:00 Balatoni nyár
10:55 Útravaló
11:10 Az Ushuaia expedíció  
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Budapest természeti értékei
13:55 Az én Afrikám
14:15 Gasztroangyal  
15:10 A király kalóza  
16:10 Balatoni nyár
17:30 A korona hercege  
18:40 Everwood  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország - Izrael 
22:35 Munkaügyek - IrReality Show 
23:05 Munkaügyek - IrReality Show 
23:35 Csernobil Öröksége: a Zóna  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Fókusz Reggel  
06:45 Jó reggelt, skacok!  
07:30 Reflektor Reggel  
07:40 Reggeli - Csak csajok  
08:20 A szerelem rabjai  
09:25 Győzike  
10:25 Top Shop
12:05 Asztro Show
13:10 Az éden titkai  
14:15 Az ifjú időlovagok  
16:15 Marichuy - A szerelem 

diadala  
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:05 Dallas: Jockey visszatér  

Jockey visszatér Európából
Dallasba. Megrendezi saját ha-
lálát, majd visszahozza 
Samanthát és fiát, Johnnyt is
Southforkba. Mindenre 
elszánt, hogy visszaszerezze 
az olajtársaságot 
Cliff Barnestól.

22:00 A Loch Ness-i szörny 
visszatér  

00:00 Reflektor  
00:15 Fekete karácsony  

06:00 Babavilág  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:35 EZO.TV
12:10 Kísértés két szólamban  

14:25 Marina  
15:25 Doktor House  
16:25 Hal a tortán  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:30 Aktív  
20:05 Hal a tortán  
21:05 A rend őrzője  
22:55 Aktív  
23:25 Tények Este
00:00 EZO.TV
00:35 A rend őrzője  
02:05 Doktor House  
03:00 Babavilág  

05:30 A Nagy Ő - The Bachelor  
07:00 A nagy házalakítás  
07:50 Gyilkos sorok  
08:45 Zsírégetők  
09:40 Doktor House  
10:30 Harlequin: A bosszú receptje 

12:15 A nagy házalakítás  
13:10 Miami Vice  
14:05 Harmadik műszak  
15:00 Monk - Flúgos nyomozó  
15:55 CSI: A helyszínelők  
16:50 A főnök  
17:45 A főnök  
18:35 Egy kapcsolat szabályai  
19:05 Egy kapcsolat szabályai  
19:35 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:30 Doktor House  
21:20 Viktor/Viktória  
23:45 CSI: A helyszínelők  
00:40 Lépéselőnyben  
01:30 Harlequin: A bosszú receptje  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó
06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó
07:35 Századfordító magyarok 
08:30 Híradó
08:35 Élő egyház
09:00 Töredékek  
09:20 Életképek  
10:00 Nagyboldogasszony-napi 

búcsú Máriabesnyőről
11:00 Élő népzene 
11:30 Térkép  
12:00 Déli harangszó Híradó
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Táncvarázs 
15:05 Talpalatnyi zöld
15:35 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
15:50 A világ felfedezése 
16:45 Mesélő cégtáblák 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:35 Kárpát Expressz
19:05 Ízőrzők: Liptód 
19:40 Sophie szerint a világ
20:10 Sobri a betyár  
21:10 Híradó

AUGUSZTUS 14., KEDD
M1
05:30 Barangolások öt kontinensen 
06:00 Híradó
06:20 Sporthírek
06:25 Időjárás-jelentés
06:30 Társbérletben a tárgyakkal
07:00 Hírek
07:05 Másfélmillió lépés Magyar-

országon - 32 év múlva  
08:00 Híradó
08:15 Sporthírek
08:20 Időjárás-jelentés
08:30 Szemtanúk - Magyar fotográfia 

Londonban
09:00 Balatoni nyár
11:10 Az Ushuaia expedíció  
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:30 Budapest természeti értékei
13:55 Az én Afrikám 
14:15 DTK Arcok  
15:10 A király kalóza  
16:15 Balatoni nyár
17:30 A korona hercege  
18:40 Everwood  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 A Pogány Madonna  
21:55 Munkaügyek - IrReality Show 
22:25 Munkaügyek - IrReality Show 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Fókusz Reggel  
06:45 Jó reggelt, skacok!  
07:30 Reflektor Reggel  
07:40 Reggeli - Csak csajok  
08:20 A szerelem rabjai  
09:25 Győzike  
10:25 Top Shop
12:05 Asztro Show
13:10 Az éden titkai  
14:20 Nagy durranás 2. - A második 

pukk  
16:15 Marichuy - A szerelem 

diadala  
17:20 Teresa  

18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz  
20:05 Castle  
21:05 A mentalista  
22:05 Döglött akták  
23:15 Reflektor  
23:35 Doktor Addison  
00:30 Doktor Addison  

06:00 TotalCar  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:40 Stahl konyhája  
09:50 Babapercek  
10:00 Teleshop
11:05 EZO.TV
12:40 Parányi varázslat  
14:25 Marina  
15:25 Doktor House  
16:25 Hal a tortán  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:30 Aktív  
20:05 Hal a tortán  
21:05 Hiába futsz  

22:55 Aktív  
23:25 Tények Este
00:00 EZO.TV
00:35 Magyar szépség  
02:30 Doktor House  
03:25 TotalCar  

05:15 A Nagy Ő - The Bachelor  
06:50 A nagy házalakítás  
07:40 Gyilkos sorok  
08:30 Zsírégetők  
09:25 Doktor House  
10:15 Vadnyugati Casanova  

Coburn (Bud Spencer) csa-
vargó, a préri a hazája, itt-ott
elköt egy lovat, ami a keze
ügyébe esik. Eközben vigyáz
arra, hogy össze ne fusson
Sonny Bronston pisztolyával.
Sonny ugyanis vadászik rá.

12:15 A nagy házalakítás  
13:10 Miami Vice  
14:05 Miami Vice  
15:00 Harmadik műszak  
15:55 Harmadik műszak  
16:50 A főnök  
17:45 A főnök  
18:35 Egy kapcsolat szabályai  
19:05 Egy kapcsolat szabályai  
19:35 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:30 Doktor House  
21:20 Doktor House  
22:15 New York-i nyomozók  
23:05 Terepen  
23:55 Jackie nővér  
00:30 Doktor House  
01:20 New York-i nyomozók  
02:10 Terepen  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó
07:35 Századfordító magyarok 
08:30 Híradó
08:35 Ez volt a divat, ez lett a divat 
09:20 Életképek  
10:00 Család-barát
11:00 Akadálytalanul
11:30 Térkép  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Kortárs magyar líra
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Táncvarázs 
15:05 Hazajáró 
15:30 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
15:50 A világ felfedezése 
16:50 Mesélő cégtáblák 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:35 Kárpát Expressz
19:05 Ízőrzők: Őrség 
19:35 Sophie szerint a világ
20:05 Öregberény  
20:35 Öregberény  

Duna Televízió, augusztus 14., kedd, 21:20

Kasszandra álma
Amerikai–angol krimi

A mai Londonban játszódó Kasszandra álma két fivér
nagy hatású és izgalmas története, akik kétségbeeset-
ten szeretnének változtatni zűrös életükön. Az egyikük
megrögzött szerencsejátékosként úszik az adósságban,

a fiatalabb egy gyönyörű szí-
nésznőbe szerelmes. A  sze-
replők egyre bajosabb hely-
zetbe bonyolódnak, egyre
súlyosabb és szerencsétle-
nebb eredménnyel.

Viasat3, augusztus 14., kedd, 10:15

Vadnyugati Casanova
Olasz–spanyol–francia western-vígjáték,

Coburn csavargó, a préri a ha-
zája, itt-ott elköt egy lovat,
ami a keze ügyébe esik. Eköz-
ben vigyáz arra, hogy össze
ne fusson Sonny Bronston
pisztolyával. Sonny ugyanis meg akarja bosszulni, hogy
Coburn nővére, Mary becsületébe gázolt. Ezért maga
akar golyót ereszteni Coburn fejébe, nem tűri, hogy a
csavargó életére más is pályázzon, s folyton kimenti Co-
burnt az életveszélyes helyzetekből. 

RTL Klub, augusztus 15., szerda, 14:15

Az ifjú időlovagok
Amerikai kalandfilm

A középiskolás Virgil a vesztesek közé tartozik, akár-
csak újdonsült barátja, Charlie, a kilencéves zseni. Ám
amikor Charlie feltalál egy fantasztikus időgépet, az
életük örökre megváltozik. Zeke,
az iskola fenegyerekének segítsé-
gével visszaforgatják az idő kere-
két, és minden diáknak segíte-
nek elkerülni a legnagyobb hibá-
kat, amik megváltoztatnák az
életüket. 
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TÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

AUGUSZTUS 16., CSÜTÖRTÖK
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 A rejtélyes XX. század  
06:00 Híradó
06:20 Sporthírek
06:25 Időjárás-jelentés
06:30 Társbérletben a tárgyakkal
07:00 Hírek
07:05 Másfélmillió lépés Magyar-

országon - 32 év múlva  
08:00 Híradó
08:15 Sporthírek
08:20 Időjárás-jelentés
08:25 KorTárs  
09:00 Balatoni nyár
11:15 Az Ushuaia expedíció  
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Alpok-Duna-Adria
13:30 Budapest természeti értékei
13:55 Az én Afrikám 
14:15 Poén Péntek  
15:10 A király kalóza  
16:10 Balatoni nyár
17:20 A korona hercege  
18:30 Vérvörös nyár  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Fábry  
21:35 Munkaügyek - IrReality Show 
22:05 Munkaügyek - IrReality Show 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Fókusz Reggel  
06:45 Jó reggelt, skacok!  
07:30 Reflektor Reggel  
07:40 Reggeli - Csak csajok  
08:20 A szerelem rabjai  
09:25 Győzike  
10:25 Top Shop
12:05 Asztro Show
13:10 Az éden titkai  
14:10 Dallas: Jockey visszatér  
16:15 Marichuy - A szerelem 

diadala  
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz  
20:05 Dennis, a komisz  

22:00 Jéghideg otthon  
00:30 Reflektor  
00:50 Infománia

06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:35 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek
09:45 Teleshop
10:50 EZO.TV  
12:25 Rex felügyelő  

Egy kukkoló lefényképezi,
amint a szomszéd házban
megfojtanak egy nőt. 
Miközben a rendőrség keresi 
a gyilkost, a kukkoló az 
elkövetőt a fotóval zsarolja.

13:15 Rex felügyelő  
14:25 Marina  
15:25 Doktor House  
16:25 Hal a tortán  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:30 Aktív  
20:05 Hal a tortán  
21:05 Kivonat  
22:55 Aktív  
23:25 Tények Este
00:00 EZO.TV
00:35 Kivonat  
02:05 Doktor House  
03:00 Segíts magadon! 
03:25 Vers éjfélkor - magyar versek

05:30 Tuti gimi  
06:15 A Nagy Ő - The Bachelor  
07:05 A nagy házalakítás  
07:55 Gyilkos sorok  
08:50 Monk - Flúgos nyomozó  
09:40 Doktor House  
10:35 Óriási nyomozó: Bumeráng  
12:15 A nagy házalakítás  
13:10 Harmadik műszak  

15:00 Monk - Flúgos nyomozó  
15:55 CSI: A helyszínelők  
16:50 A főnök  
17:45 A főnök  
18:35 Egy kapcsolat szabályai  
19:05 Egy kapcsolat szabályai  
19:35 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:30 Doktor House  
21:20 CSI: New York-i helyszínelők  
22:20 Nikita  
23:00 CSI: A helyszínelők   
23:55 CSI: New York-i helyszínelők  
00:45 Nikita  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó
06:35 Horvát krónika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó
07:35 Darabokra szaggattatol 
08:30 Híradó
08:35 Határtalanul magyar 
09:00 Magyar elsők 
09:20 Életképek  
10:00 Család-barát
11:00 Pannon expressz  
11:30 Térkép  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Térzet 
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Hogy volt!?  
15:15 Arcélek
15:45 A világ felfedezése 
16:45 Mesélő cégtáblák 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:35 Kárpát Expressz
19:05 Ízőrzők: Herencsény 
19:35 Sophie szerint a világ
20:05 A falu jegyzője
21:15 Híradó
21:20 Dunasport

TV2, augusztus 16., csütörtök, 22:05

Kivonat
Amerikai romantikus vígjáték

Joel rossz passzban van, egy-
mást érik a személyes és a szak-
mai problémák. Először az
egyik alkalmazottja balesetet szenved. A sérült perrel
fenyegetőzik, ami a cég helyzetét veszélyezteti. Joel ma-
gánélete is zűrösen alakul, miután elfogadta csapos ba-
rátja ajánlatát, hogy tegye próbára a felesége hűségét.

Duna Televízió, augusztus 16., csütörtök, 21:30

Sztracsatella
Magyar filmszatíra

Galló Tamás karmester éveket töltött külföldön a csa-
ládjával együtt. Hazatérésük után nem találja a helyét
a megváltozott városban. Beethoven Hegedűversenyé-
nek próbái közben idegösszeom-
lást kap, amihez a feleségével és a
fiával állandósult konfliktusok is
hozzájárultak. 

M1, augusztus 16., csütörtök, 11:15

Az Ushuaia expedíció
Francia természetfilm sorozat

Nicolas, miután megjárta a Me-
kongot, átrepüli a kambodzsai
Tonlé Sap tavat, amely az év 100
napján szintén a nagy folyót táplálja. A Mekonghoz ha-
sonlóan a tó vize is elárasztja a környező síkságokat, er-
dőket, sőt, még falvakat is.  A Mekong és a Tonlé Sap-tó
sorsa a Mekong Bizottságtól függ. 

Találkozzunk augusztus 25-én az Aranyparton!

A maximum A/4-es méretű, tetszőleges
technikával elkészített pályamunkákat
augusztus 21-ig várják az alábbi címen:
Győr Plusz szerkesztősége,
9002 Győr, Pf. 78.
Jelige: 
Rajzverseny

Augusztus 25-én a győri Aranypart ad otthont a
XXXVIII. Országos Halfôzô Versenynek, ahol a halételek
kedvelői kedvükre megkóstolhatják az ország minden
részéről érkező versenyzők halétel-különlegességeit. 

A rendezvényhez kapcsolódóan a szervező Győri Előre Halászati Termelőszövetkezet
rajversenyt hirdet 14 év alatti gyermekeknek, amelynek témája:

A nyeremények és az oklevelek
ünnepélyes átadása az augusztus
25-i rendezvényen történik, ahol

a beérkezett pályamunkákból
kiállítás nyílik.

A nyári szünetre
jó rajzolást kívánunk!

Fôvédnök: Borkai Zsolt
Gyôr polgármestere

Védnök: Dr. Kardeván Endre
VM-államtitkár

Dr. Németh István
MAHAL-elnök

Dr. Orosz Sándor
MAHAL-igazgató

Szilágyi Gábor
Gyôri Elôre HTSZ
ügyvezetô elnök

SZERETETTEL VÁRJUK!

Program
08.00—08.45 Versenyzôi regisztráció
08.45—09.00 Ünnepélyes megnyitó
09.30—12.30 Halfôzés
11.30—13.00 Zsûrizés
15.00 órától Eredményhirdetés

A verseny fô célja a halételek nép sze -
 rûsítése. Ennek érdekében a látoga-
tók kóstolójegyet vásárolhatnak,

amit a versenyzôk által készített
kiváló ételekre is beválthat-

nak. Különféle halké-
szítményeket lehet
megkóstolni és meg-

vásárolni. A színpadon
10.00 órától szórakoz-

tató programok, halas
kvízjáték, bohócmû sor,
zene, tánc. 

Tisztelettel

meghívjuk

Önt és partnerét

a XXXVIII. Országos 

Halfôzô Versenyre

melyet a Magyar Hal-

termelôk és Halászati

Vízterület-hasznosítók

Szövetsége és

a Gyôri Elôre HTSZ

2012. augusztus 25-én

Gyôrben,

az Aranyparton

közösen rendez

A helyszínen:
halászati eszközök kiállítása,

kutyakiképzési bemutató
és büfé várja a látogatókat!
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PIAC  HIRDETMÉNY

Értékesítési hirdetmény

Értékesítési hirdetmény
A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdetmény útján értékesíti az alábbi lakóház, udvar,
gazdasági épület megnevezésű ingatlanát:

Cím: Győr, Ady Endre u. 7/A Helyrajzi szám: 10452 Terület: 1215 m2

A telek szabálytalan sokszög alakú. A telek ún. nyaktaggal kapcsolódik az Ady Endre utcára, a bekötőút 3,5 m széles,
illetve 40 m hosszú.
A telek belső, kiszélesedő részén egyemeletes, 15 lakásos lakóépület és 4 kamra céljára szolgáló melléképület talál-
ható. A lakóépületben található lakások jelenleg piaci alapon, bérlakásként – határozott időre szóló bérleti jogviszo-
nyok – funkcionálnak. Az értékesítés megegyezés alapján, bérlőkkel együtt vagy anélkül történik.
Tárgyi ingatlan lehetőséget ad az épület további két szinttel való emeletráépítésére. A bővítésre vonatkozó tervek el-
készültek, a jogerős építési engedély rendelkezésre áll. A tervek alapján további 11 lakás kialakítására van lehetőség. 

Tájékoztató
1.) Az ingatlan megvásárlására írásban kell ajánlatot tenni, melyet postai úton kell megküldeni a következők szerint: Sági
Géza elnök-vezérigazgató úr részére, 9024 Győr, Orgona u. 10., Ady Endre u. 7/A vételi ajánlat, 2012. augusztus 28. napján
12 óra előtt nem felbontható. Az ajánlat beérkezésének határideje: 2012. augusztus 28. napja, 12 óra.

2.) A GYŐR-SZOL Zrt.-nek jogában áll az ingatlanértékesítési hirdetményt a fenti határidőn belül vagy a 9. pontban
foglaltak szerint visszavonni, és a hasznosítás más módjáról dönteni, melyről a meghirdetéssel azonos módon tájé-
koztatást tesz közzé. A visszavonás miatt kártérítési vagy kártalanítási kötelezettség a GYŐR-SZOL Zrt.-t nem terheli
az ajánlattevővel vagy az ajánlatot tenni szándékozóval szemben.

3.) Az ajánlattevő az ajánlat benyújtásával egyidejűleg köteles 5.000.000 Ft (ötmillió forint) bánatpénzt a GYŐR-
SZOL Zrt. K&H Banknál vezetett, 10200249-33021001 sz. számlájára átutalni (befizetni), a közlemény rovatban a
következő szöveg feltüntetésével: Ady Endre u. 7/A bánatpénz.

4.) A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell:
– magánszemély esetében: természetes személyazonosító adatok (neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja
neve), adóazonosító jele, lakóhelye, bankszámlaszáma
– egyéni vállalkozó esetében: természetes személyazonosító adatok, lakóhelye (székhelye), vállalkozói igazolvány
száma, vállalkozói adószáma, vállalkozói igazolvány másolata, bankszámlaszáma
– gazdasági társaság esetében: cégkivonat, aláírási címpéldány, bankszámlaszáma
– bánatpénz befizetéséről (átutalásáról) szóló igazolás,
– nyilatkozat a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalásról és a jelen tájékoztatóban foglalt feltételek elfogadásáról,
– bankszámlaszám, amelyre a jelen tájékozatóban foglalt esetekben a bánatpénz visszautalásra kerül,
– nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevőnek nincs köztartozása.

5.) Vételi jogot – a vételi ajánlat elfogadása esetén – az összességében legjobb ajánlatot tevő szerez. 

Bírálati részszempontok és súlyozása:
a.) ajánlott vételár 50%
b.) vételár megfizetésének módja (egy összegben történő) 15%
c.) vételár megfizetésének határideje (szerződés aláírásától számított 15 nap) 15%
d.) készpénzfizetés mellett egyéb részkiegyenlítési mód felajánlása 10%
e.) bérlőkkel együtt történő vétel 10%

6.) A nyertes ajánlattevő kivételével a többi ajánlattevő részére a bánatpénz az eredményhirdetéstől számított 8
napon belül visszautalásra kerül.

7.) A pályázatot kiíró a döntést a vételi ajánlat beérkezési határidejét követő naptól számított 10 munka-
napon belül hozza meg. 

8.) A pályázatbenyújtókkal a pályázat kiírója szükség szerint egyeztető tárgyalást folytathat le az eredményhirdetési
határnapig, melyről az Ajánlattevőt rövid úton értesíti (telefon, e-mail, fax).

9.) A pályázatot kiíró szerződéskötési kötelezettsége a vételi ajánlat elfogadásával keletkezik. Amennyiben a GYŐR-
SZOL Zrt. az értékesítésből az ingatlant visszavonja (a vételi ajánlatot nem fogadja el), licit kiírásáról, vagy az ingatlan
más módon történő hasznosításáról dönt, a zrt. az ajánlattevő egyidejű értesítése mellett a bánatpénz visszautalásáról
3 banki napon belül intézkedik.

10.) A bánatpénz után kamat nem számítható fel.

11.) Az ajánlattevő köteles a vételi ajánlat elfogadásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az
adásvételi szerződést aláírni és a vételárat az esetleges egyezető tárgyalás során született megállapodás vagy az aján-
latban foglaltak szerint kiegyenlíteni (a bánatpénz a vételárba beszámít). 
Ha a jelentkező az esetleges egyeztető tárgyalás során született megállapodás vagy az ajánlatban foglaltak szerinti
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy vételi jogát és a befizetett bánatpénzt elveszíti.

12.) Az ingatlant nem vásárolhatja meg, akinek köztartozása van. Ha az ajánlattevőnek tudomására jut, hogy a vevő
jogosulatlanul kötött szerződést, jogosult a szerződéstől elállni. Ez esetben a vevő a befizetett bánatpénzt elveszíti.

További információ – a látványtervekkel együtt – a GYŐR-SZOL Zrt. Ingatlangazdálkodási
Igazgatóságánál (9024 Győr, Orgona u. 10., tel.: 96/511-423)
szerezhető be munkaidőben 8–16 óra között.

Kereskedők jelentkezését várják!
A GYŐR-SZOL Zrt. és a KISOSZ közös kezdeményezése, hogy
minden hónap harmadik szombatján országos kirakodóvá-
sárt tartanak a városréti piactéren (Győr Budai u. 1., Árkád
mögött).  Az eseményre várják kiskereskedők, kézművesek,
manufaktúrák jelentkezését. 
Érdeklődni, jelentkezni lehet:  piacok@gyorszol.hu vagy
96/418-509; 20/464-1757 (Rotter Zsolt). Az eseményt az orszá-
gos vásárnaptárban is rögzítették.

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. t.

Kereskedőcsaládból szárma-
zik, édesapja, édesanyja is
ezt a mesterséget űzte, 1970
óta van a ruházati szakmá-
ban, 33 éve magánzóként
járja a piacokat. Arcát, áruját,
közvetlenségét jól ismerik a
győri vásárlók is. Bakody
Béla, a férfi- és női farmerru-
házat specialistája még ri-
portkészítés közben is nyája-
san fogadja a nézelődők kér-
déseit, hiszen első a vevő.

Éppen évszakváltás idején
vagyunk, a halásznadrágok,
rövid ujjú ingek szezonja le-
csengőben, inkább már a
hosszú nadrágokat, a farmer -
dzsekiket keresik. Nálunk min-
denki talál méretben, fazon-
ban megfelelő árut, az év bár-
melyik szakában. Olcsó, de jó

minőségű termékeket kíná-
lunk, a farmernadrágok ára
például 3.500-6.000 forint kö-
zött mozog.

Ebben a nehéz gazda-
sági helyzetben hogyan
sikerül egy kereskedő-
nek talpon maradni?

A mérsékelt árú, de minő-
ségi kínálat mellett a kiszolgá-
lás magas színvonalával tud-
juk megtartani a vásárlókat.
Tőlünk mindenki a maximális
figyelmet kapja, éppen ezért
nagyon sok a visszajáró ven-
dég. Ők pedig szívesen aján-
lanak bennünket ismerőseik-
nek. Ha ez a láncreakció nem
működne folyamatosan, bi-
zony már a mostaninál is ne-
hezebb helyzetben lennénk.

Milyen szolgáltatá-
sokra számíthatnak a
vevők?

Minden vásárlóval külön
foglalkozunk, kíváncsiak va-
gyunk az igényeikre. Nálunk
fel is próbálhatják a ruhákat,
próbafülkét alakítottunk ki a
sátorban. Emellett különle-
ges kéréseknek is eleget te-
szünk, ha valaki extra fazonú,
méretű ruhát igényel, és
éppen nincs, egy-két héten
belül beszerezzük. Aki far-
mert szeretne, tőlünk bizto-
san nem távozik üres kézzel. 

Fogyasztói kosár:

Csemege-
kukorica 50–100 Ft/cső
Görögdinnye 80 Ft/kg
Nyári alma 300 Ft/kg
Uborka 100-200 Ft/kg
Szőlő 400 Ft/kg
Házitej 200 Ft/l
Tojás 35-40 Ft/db

Minőségi áru,
minőségi kiszolgálás
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A stílus
ránctalanítása
Ines jól érzi magát a bőré -

ben 50 felett is, és igazán
nincs oka panaszra. Fontos-
nak tartja, hogy egy bizonyos
kort elérve ne rekedjünk meg

egy stílusnál, mert ez az, ami
öregít. A legnagyobb veszély
a negyvenedik évünk elérése-
kor, hogy benne ragadunk a
30-as éveinkben. 

Ez az a kor, amikor kilé-
pünk az áldott évtizedből,
amelyben kezdtük magun-
kat jól érezni, amelyben min-
den sikerült, amelyben min-
den lehetséges volt. Negy-
venévesen aztán, meglepő
módon, elkezdjük feltenni
magunknak a kérdést, hogy
„Megengedhetem még ma-
gamnak?”, és annyira cso-
dálkozunk a kérdésen, hogy
nem is találunk rá választ. A
legfontosabb, hogy ne ra-
gaszkodjunk görcsösen
ahhoz, ami harmincévesen
jól állt nekünk. Egy stílust fel
lehet vállalni, de az unalmat,
az érdektelenséget, a vágy
hiányát, a változástól vagy a
tévedéstől való félelmet
nem. Amikor nincs kedvünk
szépen öltözködni, vagy kis-
minkelni magunkat, az a

szerző: m. s.
fotó: illusztráció

Aki otthonosan mozog a
stílusok világában, az
egyetlen képkockáról
meg tudja mondani, ha
francia hölgy szerepel
rajta. Mert a francia, kü-
lönösen a párizsi nő
olyan semmihez sem
hasonlítható könnyed
elegenciával bír, ami azt
sugallja, mindez vele
született adottság, ami
DNS-sel öröklődik anyá -
ról lányára. A francia nő
titkáról nem kisebb
ikon, mint Ines de la
Fressange modell rán-
totta le a leplet, akitől
megtudtuk, nem is Pá-
rizsban, Saint-Tropez-
ben született… De akkor
hogy is van ez?

A francia nők természetüknél
fogva elegánsak, mert tudják,
hogy „a kevesebb néha több".
Szemben az amerikaiakkal,
akik nem a stílusukat, hanem
a gazdagságukat fitogtatják.
Néha gazdagnak akarnak
tűnni. De ez kit érdekel?

A párizsi nő stílusa, hogy
nincsenek olyan kőbe vésett
szabályai, ami észrevétlenné
tenné a sok kőbe vésett szabály
szerint öltözködő nő között.

Ines de la Fressange szerint
ha jó érzékkel tudjuk keverni a
stílusokat és a márkákat, nyert
ügyünk van. Nem kell azon ag-
gódni, hogy a ruhadarabjaink
összepasszoljanak.

Egy bal parti párizsi nő
stílusa önmaga legjobb rek-
lámja, és a lehető legügye-
sebben jeleníti meg az egye-
diséget. Ne látszódjunk gaz-
dagnak! Egy párizsi nő nem
hajszolja a milliárdos férjet.
Nem fizet rengeteg pénzt
azért, hogy legyen egy már-
kajelzése, amit mindenki lát-
hat. Mi a luxusa? Megvan
benne a szilárd elhatározás,
hogy ő soha nem lesz ódi-
vatú. Nem vesz tudomást a
divatról – még ha mindig
hord is valami apró részletet
magán, ami arról árulkodik,
hogy ismeri az irányzatokat.

Ha a nő párizsi…
A megtanulható francia stílus titkos recepje

Legtöbbet hordott ruha-
darabja?

Tengerészkék kabát.
Mindenféle helyzetet meg
tud menteni.
A legjobb divattanács,
amit valaha is kapott?

Soha ne tegyél fel

nyak láncot, amikor fülbe-
valót hordasz.
A legnagyobb divathiba,
amit valaha elkövetett?

Egy póló Chanel logó-
val. Én voltam az első, aki
ilyet hordott, szóval egye -
di volt, de hülye ötlet.

3 kérdés, 3 válasz a divatikontól

A csodálatos francia
modell, Ines de la Fres-
sange  sikeres üzletasz-
szony és két gyermek
édesanyja.

Hacsak nem akarunk ötve-
nes jólöltözött polgárasz-
szonynak kinézni. Bunda:
könnyen Szörnyella de Frász
lehet belőlünk. Plusz tíz év.
Hatalmas klipszek: ha
nincs kilyukasztva a fülünk,
maradjunk a nyakláncnál.
Neonszínek: Túlságosan
üvölt róla, hogy „fiatal”. Mini-
szoknya és forrónadrág: Ez
egy kicsit olyan, mintha
négy éves korunk után is
még cumisüvegből innánk.

Tükröm, tükröm,
mondd meg nékem
A párizsi nő nem tölt órá-

kat a tükör előtt, ám imád a
szépségről értekezni. Nem az
a típus, aki tömegével rakja fel
a maszkokat és nappali kré-
meket, inkább megelégszik
azzal, hogy a józan eszére hall-
gat. 20 évesen még nagyítós
tükörrel vizsgálja az arcát, 50

fölött ennek vége. „Inkább azt
kell nézni, jól nézünk-e ki, van-
e valami eredeti az összbe-
nyomásban.”

A szépség három titka: csil-
logó haj, répalé és fehér fogak.

Három leveseskanál ece-
tet hígítsunk fel egy tálkában
vízzel, majd oszlassuk el
egyenletesen a nedves, sam-
ponnal megmosott hajunkon,
és máris csillog a vakuk alatt.

Alapvetően jó
alapvető ruhadarabok
A modell szerint csak jó

alapdarabokkal lehet jól ki-
néznünk: férfizakó, ballon-
kabát, tengerészkék puló-
ver, ujjatlan trikó, kis fekete
ruha, farmer, bőrkabát.  Ez-
után már minden összeállí-
tás kérdése.

A listából az egyik legked-
veltebb titkát megfejtette
Ines. A kis fekete ruha nem
öltözék, hanem fogalom.
Igazából ez így nem is jelent
semmit. Edith Piaf két nagy
kézfeje a hasán? A könnyes
szemű Anna Magnani az
olasz neorealista filmekben?
A hatás ugyanaz: egyszerű-
ség, egyszerűség, egyszerű-
ség… és jó adag elegencia.
A kis fekete ruha nyílt titok a
nők számára, vagy inkább
minden jó asszony tudja:
tudjuk, hogy ki fog menteni
bennünket minden szituá -
ció ból, bármely földrészen,
évszakban, órában a férfi.

depresszió egyik fajtája. Fel
kell tudnunk forgatni a stílu-
sunkat, amikor öregszünk.

Amit 50 fölött
kerülnünk kell
Folklór stílusú, mintás

tunikák, afrikai textilből ké-
szült ruhák: egy bizonyos
kor felett azt hiszik, far-
sangra öltöztünk be. A jólöl-
tözött polgárasszony jellem-
zői: gyöngy sor+fül be való.

A kis fekete ruha akkor a
legmenőbb Ines szerint, ha
nagy napszemüveggel és
fekete balerinacipővel hord-
juk. Télen húzzunk hozzá
hosszú kesztyűt, ahogy
Audrey Hepburn tette az
Álom luxuskivitelben című
filmben. Bármely butikban
rejtőzhet egy kis fekete
ruha, amely arra vár, hogy
egy nő ruhatárának kulcs-
darabjává váljék.

Ines Cannes-
ban pózol Jane
Fondával és
Paz Vegával. A
vörös szőnye-
gen is bizonyí-
tott: átírta a di-
vatkódexet, és
tűsarok helyett
sarut húzott az
estélyihez. 
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szerző: m. s.
fotó: illusztráció

Egy balkezeseket tömörítő
amerikai szervezet kezde-
ményezésére 1992-től au-
gusztus 13-án tartják a bal-
kezesség világnapját. A bal -
kezes gyerekeket sokáig
erőszakosan próbálták át-
szoktatni a „szép kezükre”.
Szerencsére a világ nagy
részén ez már a múlté, de a
balkezesek társadalma
most is egy olyan kisebb-
ség, amely sok hátránnyal
kénytelen szembenézni. 

Soóky Andrea grafológussal a
balkezességről beszélgettünk,
hiszen a világon a balkezesek
aránya 10-20 százalék lehet,
de minél messzebbre me-

Augusztus 13. a balkezesség világnapja: az átszokatás a személyiségben is nyomot hagy

Az agyunkkal írunk, nem a kezünkkel
gyünk vissza az időben, annál
több balkezest találunk. 

Min múlik, hogy jobb-
vagy balkezesek leszünk?

– Döntően az agyféltekék be-
állítódása dönti el, hogy melyik
lesz a domináns kéz, de nemcsak
a kéznél lehet dominanciát nézni,
hanem a szemnél, lábnál, fülnél,
stb. Ma már nem kirívó, ha valaki
balkezes, nagyon sokan vannak.
Ennek egyik oka, hogy már nem
szabad az iskolában átszoktatni a
balkezeseket jobb kézre, hanem
hagyni és támogatni kell őket a
bal kéz használatban. 

Okozhat problémát, ha a
szülő mégiscsak próbálja a
jobbkezességet erőltetni?

Régen igen sok problémát –
főleg lelkit – okoztak azzal, hogy
erőszakosan szoktatták át a balke-
zeseket a „csúnya” kezükről a
„szépre”. Mivel valójában az
agyunkkal írunk – a kezünk csak

végrehajtja a folyamatot –, az agy
drasztikus erőltetése, átszokta-
tása nem igazán volt jó hatással a
személyiség több rétegére sem.
Hagyni és segíteni kell a balkeze-
seket, néha először nem olyan
„szép” az írásuk, nehezebben

megy a tanulás folyamata, de ren-
getek köztük az erős kreativitással
rendelkező gyermek és felnőtt.

A grafológia különbsé-
get tesz-e jobb- és balke-
zesek között?

Fontos információ az író sze-
mély kezessége, hiszen bizonyos
írásjellemzőket másképp kell ér-
tékelni náluk, de ez az általunk
vizsgált közel 200 írásjellemzőből
csak 10-15 jellemzőt érint.

A grafológus az íráskép-
ből látja-e, hogy milyen
kezes írta?

Igen, vannak erre figyelemfel-
keltő jelek a kézírásban, például: a
kerek betűk, „oválok” irányult-
sága, sodrásiránya, áthúzások irá-
nya, ékezetek iránya, végvonalak
hajlása. Érdekesség, hogy az írás
dőlése nem mindig árulja el a ke-
zesség milyenségét. Nagyon sok
balkezesnek jobbra dőlő írása van,
és fordítva is. Persze másképp kell

értékelni, ha egy balkezes ír balra
dőlten, mint ha egy jobbkezes
kezdi balra dönteni a betűit.

Meg lehet változtatni a
kézhasználatot, ha egy be-
tegség vagy baleset miatt
rákényszerül az ember?

Petőfi Sándor kézírásában nem hagynak
mély nyomot a balkezesség jellemzői. Na-
gyon sokat írt, nemcsak saját kéziratait,
hanem másolási feladatokat is vállalt. A Kik
voltak Ők valójában? című személyiség -
elemző könyvsorozatában Soóky Andrea
több régi híresség között Petőfi kéziratait is
vizsgálta. „Semmi sem tudja olyan ponto-
san elárulni, hogy mit is érzett valóban a
szerző, amikor elkészítette művét, mint
annak a kéziratnak a betűi, melyek abban
a pillanatban hagytak nyomot a papíron,
amikor a költő fejében és szívében meg-
született a műve. Ezek a betűk arról a pilla-
natról mesélnek, és tudják az igazságot” –
mondja a grafológus a költő kéziratainak
grafológiai elemzésére támaszodva. „Írása
nemcsak szépírás, hanem „szép”-nek
mondott írás, mégis sok benne a nyugta-

Nagy Sándor, Julius
Caesar, Michelan-
gelo, Leonardo da
Vinci, Holbein, Dü -
rer, Raffaello, Mo-
zart,  Paganini, 
Goethe, Nietzsche,
Albert Schweitzer,
Char lie Chaplin,  Pe-
tőfi, Papp László és
Puskás Ferenc, kor-
társaink közül Ba-
rack  Obama, Paul
McCartney, Sting,
Rafael Nadal, Ro-
bert de Niro, Tom
Cruise, Brad Pitt és
Angelina Jolie 

Játék
Takács Nóra Ho-
gyan legyek jó nő?
című könyvét nyer -
te: Káldi Klaudia.
Nyereményét a
szer kesztőségben
veheti át. 

Nevezetes
balkezesek

Petőfi Sándor, a balkezes költő

Kiáll az igazságért

Petőfi aláírása Az apostol
kéziratából –  1848

lanság, a felerősödött intuíció és a feszült-
ség. Kritikusságot, magas elvárásokat,
akaratot és önérvényesítő törekvéseket
tükröz, de folyamatosan jelen van a szel-
lemi nyitottság és a szenvedélyesség.”

Az írások és a versek kéziratait idő-
rendben vizsgálva Soóky Andrea szerint
Petőfi szellemi nyitottsága mellett szociá -
lisan sokkal zártabb személyiség volt,
mint amilyen közvetlennek vagy kommu-
nikatívnak tűnik. Inkább szellemi nyitott-
sága irányából, és az emberi hozzáállá-
sok szintjén nyitott az emberekre. „Saját
és mások érzéseit, igazságos és igazság-
talan helyzeteit akarja tolmácsolni és ez-
által változtatni rajtuk. Nem a levegőbe
beszél, hanem meg akarja győzni az em-
bereket, meg akarja értetni magát, mű-
veit, gondolatait, eszméit. Kiáll igazáért.”

Petőfi kézírásának részlete:
A majtényi síkon – 1847

A fent leírt drasztikus és cél
nélküli átszoktatáson kívül ter-
mészetesen léteznek olyan hely-
zetek, amikor szükséges az át-
szokás, akár ideiglenesen is, pél-
dául egy kéztörésnél. Ez szép
lassan, sok gyakorlással, lépés-
ről lépésre véghezvihető és fino-
mítható. Érdekesség: ha hamisí-
tásnál írásmintát veszünk fel a
kérdéses kézírás vélt vagy valódi
készítőjétől, akkor az író és a
nem író kézzel is készül írás-
minta, hogy felismerhető legyen
az esetleges írástorzítás.

– Előny vagy hátrány a
balkezesség?

– Sokáig hátránynak számított,
már az írástanulás fázisában is, hi-
szen gondoljunk bele, hogy a bal-
kezesek nagy részét is jobbkezes
tanító tanítja írni. Én már találkoz-
tam a pedagógus-továbbképzé-
seink során több olyan lelkes taní-
tóval, akik jobbkezességük elle-
nére megtanulták bal kézzel „fel-
rajzolni és formálni” a betűket,
hogy a balkezeseknek meg tud-
ják mutatni a mozdulatokat! Nem
is gondolnánk, hogy mennyit se-
gítettek ezzel a gyerekeknek. Hát-
rány volt, hogy sokáig nem gyár-
tottak kimondottan balkezes esz-
közöket, de ma már ezek elérhe-
tőek, és rengeteget tudnak köny-
nyíteni. Sok területen előnyben
vannak a balkezesek: bizonyos
sportokban (például vívás, labda-
játékok) kifejezetten őket keresik
és rengeteg kreatív művészt is
jegyeznek, akik balkezesek.

Próbált már, kedves
jobbkezes, balkezes ol-
lóval vágni? Próbálják
ki, nagyon érdekes él-
mény, szinte lehetetlen. 

Soóky Andrea grafológus,
szaktanácsadó, HR- és men -
tálhigiénés szakgrafológus,
okleveles írásszakértő
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UTAZÁS  EGER

szerző: simon barbara
fotó: s. b., gy. p. 

Van egy város Heves megyé-
ben, amely a középkori Ma-
gyarországot éppúgy a szívé-
ben őrzi, mint ahogy időről
időre változó városképével
meglepetést szerez lakóinak. A
többarcú megyeszékhely hol
komor, már-már idegen, hol le-
bilincselő és hősies, vagy éppen
barátságos hangulatot ébreszt
a látogatókban. Igen, ez Eger,
az újrakezdés városa. 

A Dobó térről indulva rögtön a
legismertebb nevezetességet,
az egri várat tűzhetjük ki cél-
pontul, útközben felnézhe-
tünk a híres várkapitány,
Dobó István szobrára, átkelhe-
tünk a csörgedező Eger patak
kis hídján. A vár felé bandukolva
azt vesszük észre, hogy minden a
várvédő kapitány hősiessége előtt
tiszteleg: a szobor, a kis Dobó tér
és a macskakővel kirakott
Dobó István utca is. 

Most pedig lépjünk be
a várkapun! A középkori
ostromhelyszín teljes való-
jában elevenedik meg a
szemünk előtt, miközben
legendákra vadászunk
ezekből az időkből. Az
egyik az egri bikavér
elnevezéshez fűződik,
és így szól: Ez a külön-
leges bor onnan
kapta a nevét, hogy a
vörösbortól csöpögő
szakállú harcosokról a
törökök úgy vélték,

Utazási kisszótár

Agroturizmus
Ha a fenti elnevezéssel találkozunk, akkor
olyan panziókra vagy vakációs falvakra
kell gondolnunk, ahol a szállásadó egy-
ség vezetője a por tá ján előállított termé-
keket dolgozza, illet ve szolgálja fel az étte-
remben, így biztosak lehetünk benne,
hogy helyi termékeket fogyasztunk. Kü-
lönböző hagyomány őrző és szórakoz ta -
tó  programokban is részünk lehet az ilyen
panziókban. 

Újraéledt a turizmus
a Dél-Dunántúlon 
A tavalyi visszaesés után meglepően
jól alakul az idei turisztikai szezon a
Dél-Dunántúlon, a régió váraiban
rendezett „hőspróbák” továbbra is
népszerűek – mondta a Magyar Tu-
rizmus Zrt. dél-dunántúli regionális
és marketingigazgatója. Hegyi Zsu-
zsa szerint kiemelkedő nyertese
ennek az évnek a bikali reneszánsz
élménybirtok. Itt nyolcvanszázalé-
kos a vendégforgalom-növekedés,
ami köszönhető annak is, hogy ta-
vasszal új szálláshelyet nyitottak,
így 225-re bővült férőhelyeik száma.

Sebességmérés 
a Canal Grandén
A Canal Grandén közlekedő hajók
sebességének méréséről döntött
Velen ce városa, mert a gyorshajók
keltette hullámok nem tesznek jót
a homok ra épült város alapjainak.
A fenyege tő káoszt elkerülendő a
városvezetés úgy döntött, fokozza
az ellenőrzéseket és szeptember 15-
től megkövetelik a Velence központ-
jában közleke dő kereskedelmi ha-
jóktól, hogy GPS-készülékkel legye-
nek felszerelve.

Rekordösszeg gyűlt
össze a Trevi-kútban
Rekordmennyiségű pénz gyűlt
össze fél év alatt a római Trevi-kút-
ban. A Caritas segélyszervezet mun-
katársai összesen 540 ezer eurót
szedtek ki a világhírű kútból az el-
múlt fél év alatt.  2010-ben 838 ezer
euró, 2011-ben pedig már 951 ezer
euró gyűlt össze egy év alatt. A ha-
gyomány szerint aki pénzt dob a
kútba, az mindenképpen visszatér
az örök városba.

Eger: hősiesség és bikavér
hogy a bikák véréből nyerik hatalmas
erejüket.  

Akad látnivalónk bőven, kiállítások,
bemutatók hívogatnak, valamint
megtekinthetjük Dobó Ist-
ván és Gárdonyi Géza
síremlékét is. 

Térjünk vissza
ismét a Dobó
térre, hogy egy
kalandos kisvas-
utas kirándulás-
sal eljuthassunk
a híres Szépasz-
s z o n y - v ö l g y b e ,
ahol a borspecialitá-
soké, nem utolsósor-
ban pe dig az egri bikavéré a
főszerep. Hangulatos pincék, tufába

vájt belső terek, és persze mula-
tók, vagy ha úgy tetszik: a bor

mámoros „oltárainak” sora
ez. A bejárattól jobbra az Is-

tenes pince csalogat, ez a
város egyik legrégibb,

ma is használt pin-
céje. A faragott
oltár és a feszület
arra utal, hogy a
város titkos temp-
lomaként is mű-
ködhetett, a
pince neve is
erősíti ezt a fel-
tevést. A so -
ron haladva
láthatunk ki-
állítva régi
s z ü re t e l ő -
eszközöket,
vé gül pedig
eljön a bor-
k ó s t o l á s
ideje is. 

Magyarország „legédesebb”
kiállítása: Kopcsik Marcipánia

Kopcsik Lajos Oscar-díjas, olim-
piai és világbajnok, Guinness-rekor-

der mestercukrász egy iga-
zán ínycsiklandó tárlat-

tal várja a turistákat,
ahol 120 marci-

pánból és cukor-
masszából ké-
szült alkotás ka-
pott helyet. Fel-
fedezhetjük a

mi naret kicsinyí-
tett mását, egy óri -

ás borospalackot,
rá adásul a gyerekek

kedvenc mesehősei is „ehe -
tő” formát öltenek.  És láss csodát,
egy barokk stílusú szoba, ahol a pad-
lótól a tapétán át a kályháig minden
csupa-csupa cukor! 

Egri specialitás: a gömbpala-
csinta

Süssünk nyolc palacsintát. Főzzük
fel a darált diót 1 dl tejben, 3 evőkanál
cukorral, egy tasak vaníliás cukorral,
ízlés szerint kevés rummal, mazsolá-
val ízesítve. Négy palacsintát töltsünk
meg a diókrémmel, majd a hengere-
ket vágjuk háromfelé. Hármat-hármat
rakjunk egy másik palacsintába és
formázzunk batyut belőle. A maradék
cukrot keverjük ki a tojások sárgájával,
adjunk hozzá két csapott evőkanál
lisztet és egy csomag vaníliás cukrot.
Engedjük fel fél liter tejjel, majd gőz
fölött sűrítsük be a krémet. A tojásfe-
hérjét verjük kemény habbá, négy
habgömböt formázzunk belőle, főz-
zük ki vízben a gömböket. Tálalás előtt
a palacsintabatyuk tetejére tegyük a
habot, forró sütőben kissé pirítsuk át,
majd csorgassuk rá a vaníliás öntetet.
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szerző: bors edina, simon barbara
fotó: fekete gyula, gy. p.

Nei Pori, az Olymposi Riviéra
egyik üdülőfaluja türkizkék ten-
gerével, homokos partjával,
széles utcáival sok utazó álmát
válthatja valóra. A part mentén
húzódó sétálóutca görög taver-
náiról és zenés bárjairól híres,
falatozásra és szórakozásra in-
vitálja a turistákat. 

Kezdjük tengerparti sétánkat egy kis
kagylógyűjtéssel, hiszen akad belőlük
bőven. Épp belemerülnénk a „kincs-
vadászatba”, amikor szintén magyar
turistatársunk kezünkbe nyom egy ki-
sebb, kagylókkal teli zacskót. Milyen
kicsi a világ!

Gyorsan a tenger rabjaivá válunk, két
napig szinte ki sem látszunk a habokból,
a fürdőzéseket csak akkor szakítjuk
meg, ha hűsítő fagylaltkehelyre vagy
igazi görög gyrosra vágyunk. 

Első kirándulásként mindjárt Gö-
rögország legmagasabb pontjára má-
szunk fel, az istenek lakhelyét, az Olym-
pos-hegyet hódítjuk meg, előbb busz-
szal, majd gyalog. A több mint 2.900
méter magas hegy kifog rajtunk, 940

Az Olymposi Riviéra csodái

méternél állunk meg, hogy szemügyre
vegyük a csodálatos kilátást. A hegyet
hangulatos fenyvesek borítják, egy kis
patakban pedig lemoshatjuk magunk-
ról az ösvény porát.

Ha már az istenek lakhelyén járunk,
megnézzük a „Zeusz kádja” nevet vi-
selő szökőkutat, ami szárazság miatt
most csak csordogáló, kristálytiszta
vizet köpdös magából. 

Következő célállomásunk, Skiat-
hos szigete az Égei-tengerben fekszik,
a Szporádok szigetcsoportjában. Ég-
hajlata kellemes, hatvan aranyho-
mokú tengerpartja pedig a ’70-es
évek óta nagy népszerűségnek ör-
vend. Rendkívül könnyen megközelít-
hető, mi egy romantikus hajóutat vá-
lasztunk partjainak eléréséhez. A fe-
délzeten töltött két és fél óra gyorsan
elrepül, a kapitány felesége és a gye-
rekek gondoskodnak a jó hangulatról.
A közönséget bevonva táncolnak, a ju-
talom egy kis Metaxa. A kisfiú nem
adja ilyen könnyen az ajándékot, a höl-
gyektől puszit kér. Amint kikötünk,
irány a koukounairesi strand, a világ
harmadik legtisztább partja. Skiathos
fővárosában látnivalókra vadászunk,
felfedezzük a helyi templomot és a to-
ronyórát. Rengeteg jellegzetes görög
házat látunk hófehér falakkal, kék ab-
lakokkal és piros tetővel. Mennünk

kell, a hajó lassan indul vissza. A ki-
hagyhatatlan nevezetességek közé
tartoznak a Meteorák, ahol gigantikus
torony és csipke alakú sziklákkal talál-
juk szemben magunkat. A név is el-
árulja – meteora, mint „levegőben le-
begő” –, hogy a csúcsokat az égbolt
magasságában kell keresnünk.

A Meteorákon huszonnégy bizánci
kolostor tekinthető meg, ezekből ma
már csak párat használnak a szerzete-
sek. Kőből építették a kolostorokat,
vörös cseréptetővel és fakarzatokkal. 

A főmeteora tetején lévő rendházhoz
149 lépcső vezet fel, melynek pincéjé-
ben szerzetesek koponyái lelhetők fel.

Nem hagyhatjuk el ezt a bájos
görög falut anélkül, hogy a tengerpar-
ton ne gyönyörködjünk hol a napfel-
keltében, hol a napnyugtában. A nap
a nyílt tengeren kel fel és az Olympos-
hegy lábainál tér nyugovóra, a látvány
elbűvölő. 

A kék szem
Sötétkék ala-
pon világos-
kék szemet
kell magunk
elé képzelni,
ami hol kerek, hol
csepp formájú. Ez a szem a görög
hit szerint a szemmel verés, illetve
az ártó pillantások elleni védelem
jelképe, megjelenik ékszereken,
kulcstartókon, de még éttermek
falán is.  A helyieket nem ajánlott
megbámulni, mert tartanak az ún.
„evil eye”-tól, vagyis a gonosz sze-
mek negatív erejétől, úgy vélik, a
hosszú pillantás kivívhatja az iste-
nek irigységét. 

A görög ételek alapja az olívaolaj, pa-
radicsom, cukkini, fokhagyma, hagy -
ma, articsóka, juhsajt és kecskesajt.
Kedvelt húsféleként a bárányt és a
szárnyasokat fogyasztják. 

A tipikus görög fogások közé tar-
tozik a gyros, a tzatziki és az ínycsik-
landó görög joghurt. 

Az étkezési szokások idejükben je-
lentősen eltérnek a nálunk megszo-
kottól. Reggelire általában egy csésze

kávé mellé péksütemény fogy, az
ebéd időpontja pedig megegye-
zik a magyar uzsonnaidővel.  A
vacsora legkorábbi időpontja
fél tíz, de belenyúlhat a falato-
zás akár az éjszakába is. 

Kedvenc aperitívük az
ouzo, vagyis az ánizspálinka,
ízlés szerint vízzel keverve. A Meta-
xáról, a brandy és a likőr érdekes kom-
binációjáról szinte mindenkinek eszébe jut

A görög konyha 
Görögország. A hideg kávéként is-
mert frappé is helyi találmány.   

Néhány görög specialitás 
Muszaka: rakott padlizsán burgo-

nyával és darált hússal
Szuvlaki: nyársra húzott grillezett hús

Piperies a tomates gemistes: darált
húsos rizzsel töltött paprika és paradi-

csom
Baklava: édes rétessütemény mézzel és dióval.
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Bőrös császárkocka fetasajttal
töltött burgonyával

Hozzávalók 4 személyre: 0,5 liter habtej-
szín, csomag habfixáló, 40 dkg friss vagy fa-
gyasztott ribizli, 15 dkg cukor vagy méz.

Elkészítése: Főzzük cukorral sziruposra
és passzírozzuk át szőrszitán a leszemezett
ribizli háromnegyedét. A tejszínbe keverjünk
habfixálót és verjük kemény habbá. Adjuk
hozzá a hideg szirupot, a maradék ribizlit, s
óvatosan keverjük össze. Tegyük szilikonfor-
mába vagy fóliával bélelt őzgerincformába, s
fagyasszuk 4-5 órát. Tálaláskor friss gyü-
mölccsel és tejszínhabbal díszíthetjük.

A császárhússal, a sertés
hasa aljával leginkább
szalonna képében talál-
kozhatunk, de ha szép,
húsos darabhoz jutunk
hozzá, százféleképpen
süthetjük és főzhetjük,
fogyaszthatjuk reggelire,
ebédre, vacsorára. Alexo-
vics Róbert fetasajtos
burgonyával tálalt bőrös
császárkockája a műfaj
különleges darabja, ki-
próbálásra érdemes.
A ribizli, más néven a ri-
biszke a mi környékünk,
a Nyugat-Dunántúl
nyári gyümölcse, gyerek-
korom túrótortáinak el-
maradhatatlan piros ka-
lapja. Macerás, de egész-
séges gyümölcs, rostok-
ban meg C-vitaminok-
ban a leggazdagabb.
Nyersen az igazi, de
szörpként is tartósíthat-
juk értékeit. A nyers
léhez cukrot és tartósító-
szert teszünk, s máris
kész a szörp.
Savanykás íze miatt ki-
tűnő hűsítő parfé készít-
hető belőle. Alexovics
Róbert egyszerű recept -
jéből kitűnik, hogy a
parfé a hiedelmekkel el-
lentétben nem fagylalt.
Más technológiával ké-
szül, alapja az ízesített
tejszínkrém. 

A ribizli

Augusztus séfje: 
Alexovics Róbert

Szerző: Gaál József
Recept: Alexovics Róbert
Fotó: O. Jakócs Péter

Hozzávalók 4 személyre: 1 kg
bőrös császárhús, 1 db vöröshagyma,
8 db közepes burgonya, 10 dkg feta-
sajt, 16 szelet bacon, 1dkg liszt, 1 evő-
kanál sertészsír, friss rozmaring, 5-6
gerezd fokhagyma, só, bors.

Elkészítése: Tegyük fel főni a ser-
téshúst annyi vízben, hogy ellepje. Sóz-
zuk meg, adjunk hozzá egész borsot,
4-5 gerezd fokhagymát és 1 fej vörös-
hagymát, majd főzzük puhára a csá-
szárhúst. Ez 2-3 óráig is eltarthat. Ha
kész, a főzőléből vegyük ki a húst, cse-
pegtessük le, s a bőrös felével lefele
fordítva, rakjuk tepsibe vagy jénai
edénybe. Takarjuk le fóliával, tegyünk

rá nehezéket, például egy kisebb tep-
sit, sóval súlyosbítva. Ha kihűlt, tegyük
a hűtőbe legalább két órára. Felhasz-
nálásig tartsuk ott.

Főzzük meg egészben a burgonyá-
kat, majd hűtsük le, pucoljuk meg és
mérettől függően vágjuk ketté és ke-
resztbe őket. Almamagozóval vagy
késsel fúrjunk rájuk lyukat. Az így ka-
pott nyílásokba helyezzük be a fetát és
az egészet tekerjük körbe baconnal.
Ha van rozmaringágunk, tűzzük át
azzal, ha nincs, a fogvájó is megteszi.

A megszilárdult húst vegyük ki a
tepsiből és tegyük deszkára a bőrös fe-
lével felfelé. Késsel vágjuk négyzetrá-
csosra a bőrt úgy egy-másfél centimé-

ter mélyen. A vágások mentén darabol-
juk négy egyforma darabra. Tegyünk
fel egy serpenyőt zsírral, és süssük
benne ropogósra a hús bőrös felét.
Óvatosan, mert a bőr „pattogni” fog.
Ha megpirult, tegyük át a húst egy tep-
sibe a bőrös felével felfele. Rakjuk
mellé a betöltött burgonyát és előme-
legített sütőben süssük készre 170
fokon, 20 perc alatt.  Amíg sül a hús, a
serpenyőben maradt zsiradékban fut-
tassunk meg egy gerezd fokhagymát,
tegyük bele a lisztet, s ha már habzik,
óvatosan keverjünk hozzá a főzőléből.
Ízlés szerint utánízesítünk, s ezzel a pe-
csenyelével tálaljuk az időközben meg-
sült császárhúst.

Ribizliparfé
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájut-
hatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló játékos a Vaskakas is talál szelet című könyvet nyerheti meg.
Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Ke-
resztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Kijöhet tizedes, vége a
kánikulának! Nyertesek: Rácz Istvánné (Gyömöre), Németh Szabolcs (Győr),
Bátovszky Krisztina (Győr). Nyereményüket a szerkesztőségben (Orgona u.
10., B épület, tetőtér) vehetik át augusztus 13-tól.

SUDOKU

Sivatagi éghajlat

A sudoku japán eredetű, napjainkban
egyre népszerűbb logikai játék. Szabálya
egyszerű. A nagy négyzet üresen hagyott
kis négyzeteibe számokat kell elhelyezni
1-től 9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és egy
3x3-as négyzetben mindegyik szám csak
egyszer fordulhat elő. Feladványaink ne-
hézségi fokát „+” jelzi.    
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

szerző: tóth lászló 
fotó: jakab róbert 

Új látnivaló várja a Balatonon
nyaralókat, megújult és meg-
nyílt a nagyközönség előtt a sió -
foki víztorony. A város június-
ban, négynapos rendezvénnyel
ünnepelte a vízműves építmény
századik születésnapját. 

A megjelenésében és funkciójában is
megváltozott víztorony teraszáról a Ba-
laton egyik legszebb panorámája tárul
a nézelődők elé. A látvány egy ital mel-
lett üldögélve is élvezhető, hiszen a gló-
buszba érkezőket körbe forgó kávézó
várja. Hazánkban itt mutatkozik be elő-
ször az a csúcstechnológia, amit a

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. t.

A városüzemeltetés szokásos takarí-
tási munkálatain túl június elsejétől
minden hónap elején az úgynevezett
darabos hulladékot – a gyufásdoboz-
nál nagyobb szemetet – kézzel szedő
brigádok járják Győr utcáit. A GYŐR-
SZOL Zrt. tizenegy munkatársa a la-
kótelepeken – Nádorvárosban, Ady-
városban, Marcalváros I-en és Marcal-
város II-n, Gyárvárosban, Szabadhe-
gyen, Jancsifaluban, a József Attila-la-
kótelepen, illetve a bevezető utakon
szedi össze az eldobált vagy a szél

Újra nyit az uszoda. A GYŐR-SZOL Zrt. értesíti a tisztelt ügyfeleket,
hogy a Magyar Vilmos Uszoda (volt GYÁÉV-uszoda) karbantartási mun-
kálatai a tervezettnél hamarabb befejeződnek. Így a létesítmény már au-
gusztus 10-én, pénteken reggel hat órától, a szokásos nyitva tartásnak
megfelelően várja a látogatókat.

szerző: gy. p.
fotó: győr-szol

A GYŐR-SZOL Zrt. szakemberei
számára a nyári hónapok állnak ren-
delkezésre a távhőrendszer karban-
tartására, felújítására annak érdeké-
ben, hogy a fűtési időszakban a
megszokott magas színvonalú és
biztonságos szolgáltatást nyújtsák a
fogyasztók számára. 

A beruházási munkák közül az
idén kiemelkedett annak a 40 éves

távhővezetéknek a cseréje, amely az
Újlak utcai csomópont közelében
keresztezi a nagy forgalmú Szent Ist-
ván utat. Az előreszigetelt csőveze-
tékpár lefektetése a tervek szerint el-
készült, a közlekedésnek az ígért ha-
táridőre átadták a lezárt útszakaszt
és a szolgáltatás már az új vezeté-
ken folyik.

Az egész évben működő, nyo-
más vagy feszültség alatt levő be-
rendezések karbantartása csak a
távhőrendszer teljes leállása mellett

A siófoki víztorony
Samsung és a Microsoft közösen fej-
lesztett ki. A vendégek érintő kép er -
nyős asztalok segítségével ismerhetik
meg a Balatont és környékét.

A forgó padlózatos terem videofa-
lán az aktuális földrajzi iránynak meg-
felelő filmek futnak, s a toronyban
nyílt meg hazánk első Szentkirályi
Oxigénbárja is, ahol a vendégek jóté-
kony oxigént szippanthatnak. A per-
cenként ötliteres teljesítményű kon-
centrátor a levegőből állít elő 90-95
százalékos oxigént.

A toronyban két panorámalift mű-
ködik, a belépőjegy ára 800 forint. Sió -
fokon egyébként nem csak a vízto-
rony újult meg, a városközpontot is re-
habilitálták, csodálatos főtér várja a
turistákat. 

Tartják a határidőket
végezhető el, ami a melegvíz-szol-
gáltatás szüneteltetésével jár.  A tár-
saság szakemberei ebben az idő-
szakban végzik el azokat a távhőve-
zetékhálózat-javítási, -felújítási mun-
kákat is, amelyek miatt nagyobb fo-
gyasztói körben lenne szolgáltatás-
kiesés. Az idei évben a „nyári nagy-
leállás” augusztus 1-jén volt. A leg-
nagyobb munkák a Lajta utcában
folytak, ahol egy 600 mm névleges
átmérőjű, erősen korrodált csősza-
kaszt kellett kicserélni, valamint a

csatlakozó 250 mm-es hurkolóveze-
téken egy szakaszolószerelvényt, ve-
zetékszakasszal együtt. A beterve-
zett munkákat a GYŐR-SZOL Zrt. a
meghirdetett időpont előtt befe-
jezte, a meleg vizet az esti órákban
már biztosította fogyasztói számára. 

Összességében a karbantartási
munkák a tervezett ütemnek megfe-
lelően haladnak, és a szolgáltató a
fűtési idény kezdetére elvégzi azokat
a munkákat, amelyek szükségesek
a fűtés biztonságos elindításához.

Nagytakarítás: nem restek lehajolni 
által elfújt hulladékot az útszegélyek
mellől, a járdákról, terekről, zöldterü-
letekről.

A csapat tagjai kézzel, egyenként
teszik a zsákokba a szanaszét heverő
műanyag poharakat, zacskókat,
hamburgeresdobozokat, csomagoló-
anyagokat – mindazt, amit a hétköz-
napi élet során el- vagy felhasznál-
tunk, amit a vásárlások során a fo-
gyasztók magukkal hoztak az üzle-
tekből, büfékből, és néhány perc
múlva feleslegessé váltak. Hogy
mekkora mennyiség ez, első pillan-
tásra szinte fel sem mérhető, de a
„járat” végén, az összesítéskor mell-

bevágó adat: egy átlagos napon a ti-
zenegy munkatárs 60-70 zsákot tölt
meg az utcán heverő szeméttel. Az
eddigi tapasztalatok szerint a legkri-
tikusabb terület Adyváros – a Kassák
és a Kodály utca környéke, a lakótöm-
bök mögötti belső utak, parkok –, itt
akár száz zsák is megtelik egyetlen
műszak alatt.

A júniusban kezdett plusz takarí-
tási tevékenység létjogosultságát az
összegyűjtött hulladék mennyisége
egyértelműen igazolja, eredménye
pedig már kezd megmutatkozni első-
sorban a tisztábbá váló zöldterülete-
ken. Folytatása pedig következik.    



egyéb régiséget vásárolok gyűjtemé-
nyembe. Hétvégén is! Pál István. Tel.:
06-20/947-3928.  

Üdülési csekk, SZÉP-
KÁRTYA elfogadása és bevál-
tása. Tel.: 70/564-2280. 

Tankönyvek eladók! A győri Apáczai-
kar szociálpedagógia szakán hasz-
nált tankönyvek kedvező áron. A
könyvek nagyon jó állapotban van-
nak. Listát e-mailben kérésre küldök.
Érd.: 06-30/403-3079.         

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki ter-
mék szállítása kedvező áron,
2.900 Ft-tól. 30/422-6164.

ÜZLET 

Győr-Szigetben, a Semmelweis u. 8.
sz. alatti bérházban utcafronti, 27
m2-es üzlethelyiség kereskedelmi,
szolgáltatói tevékenységre vagy iro-
dának hosszú távra kiadó. Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Győr, Kálvária utcában 120 m2-es
konferenciaterem hosszú távra vagy
alkalmakra kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

LAKÁSCSERE

Újvárosi, 1 szobás, 33 m2-es, gázfűté-
ses, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2-3 szobás, 50–65 m2-
es, határozott vagy határozatlan bér-
leti szerződéses lakásra Marcalváros
I–II. kivételével (hird. szám: 286). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 1+fél szobás, 54 m2-es,
gázfűtéses, határozott bérleti szerző-
déses, igényesen felújított lakást cse-
rélne 3 szobás, 60–68 m2-es lakásra
Sziget, Újváros, Kisbácsa, Kisme-
gyer, Gyirmót vagy Szentiván város-
rész területére (hird. szám: 279).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 3 szobás, 62 m2-es, 3 szo-
bás, erkélyes, távfűtéses, felújított, ha-
tározott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 2–3 szobás, erkélyes, liftes ház-
ban lévő lakásra. Nádorváros, Adyvá-
ros, Marcalváros, Gyárváros, Szabad-
hegy területére (hird. szám: 280). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

ÁLLÁS

Érettségizett ügyfélkapcsolati és te-
lefonos munkatársat biztosítóhoz fel-
veszünk. Rugalmas munkaidő, cafe-
téria. 06-70/2678-190, furyliza@
gmail.com. 

EGYÉB

MINI-BIZI átvesz: Divatos baba-
kocsit, kiságyat, etetőszéket, autó -
ülést. légzésfigyelőt, bébiőrt, márkás
őszi-téli gyermekruhát, lábzsákot,
cipőt. Győr, Déry T. u. 16. 06-
20/918-0643.

PARLAGFŰIRTÁS, kaszálás, fűnyírás,
fakivágás, gyökérkivétel, kerti mun-
kák! 96/826-322, 06-30/403-6810

Hajat veszek 50 cm felett, vá-
gott vagy vágni valót, jó áron. Tel.:
30/990-9530. 

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást igény sze-
rint rakodókkal, teljes körű elszállítás-
sal, akár díjmentesen, hétvégén is.
Tel.: 20/944-6667. 

Lomtalanítást válla-
lok, ingyen kitakarítom pincé-
jét, udvarát. Feleslegessé vált
holmiját elszállítom.
Tel.: 70/500-1291. 

Ablaktisztítást, takarítást, szőnyeg-
és kárpittisztítást vállalok intézmé-
nyek és lakosság részére. Ugyanitt
ipari takarítógépek, kárpit- és sző-
nyegtisztító gépek kölcsönözhetők.
Érd.: Fazekas Mihály, 20/9833-577.

Költöztetést, bútorszállí-
tást, lomtalanítást ponyvás te-
herautóval vállalok. 30/529-
7589.

Tetőjavítás, átrakás, lapostető-szige-
telés és homlokzatjavítás és -festés.
30/376-2712.  

Whirlpool fagyasztószekrény eladó.
Ötfiókos, A kategóriás, új állapotú. Ér-
deklődés: 30/288-1587.

Bélyeget, bélyeggyűj-
teményeket, képeslapokat,
pénzeket, pénzgyűjteményeket, pla-
ketteket, kitüntetéseket, könyveket,
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Adyvárosi, 1+fél szobás, 36 m2-es,
távfűtéses, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást külső szigeteléssel és
költségmegosztós fűtéssel cserélne
3-4 szobás belvárosi, nádorvárosi,
adyvárosi, szabadhegyi vagy marcal-
városi bérleményre (hird. szám: 284).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1+2 fél szobás, 63 m2-es,
gáz központi fűtésű, különálló kony-
hával rendelkező, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 1–1+fél
szobás, 36–42 m2-es bérleményre
Újváros és Sziget kivételével (hird.
szám: 285). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 36 m2-es, távfű-
téses, felújított, nyugodt helyen lévő,
határozott idejű szerződéssel rendel-
kező lakást cserélne 45–55 m2-es bér-
leményre Sziget, Újváros és Szabad-
hegy kivételével (hird. szám: 289). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

INGATLAN

Győr-Gyárvárosban háromszobás,
43 m2-es, teljesen felújított társas-
házi lakás eladó. Ár: 7,5 M Ft. Érdek-
lődni: 06-70/338-6708.

Győr-Sashegyen, Volán utcában 800
m2-es zártkert, 30 m2 téliesített, alá-
pincézett, beépíthető tetőterű tégla-
házzal eladó. Víz, villany van. Ár: 3,8
M Ft. 20/801-5541.

Győr-Nádorváros elején 4 szobás,
113 m2-es, első emeleti, világos tég -
la lakás eladó a tulajdonostól. Zárt ud-
varon kocsibeállási lehetőség. 06-
30/401-2042.

Építési telek Győrzá-
molyon, Tölgyfa út elején
ELA DÓ! Közművesített, bekerí-
tett, 820 m2-es, 18 m utcafronttal,
családi házas övezetben. Érd.: +36-
30/9370-230.  

Albérleteket keresek újonnan Győr -
be költöző, megbízható ügyfeleim ré-
szére! Érd.: 06-70/977-7838.

Győr-Adyvárosban teljesen korszerű-
sített és szépen felújított, 53 m2-es,
2 szobás lakás sürgősen eladó. Ára:
8 M Ft. Érd.: 06-70/977-7837.

Győrszentiván-Kertvárosban, Auditól
5 km-re téliesített, 23 m2-es nyaraló
eladó. Irányár: 3.200.000 Ft. Érd.:
30/585-9607

Győr-Adyvárosban 1 szoba+étkezős,
36 m2-es, hőszigetelt, műanyag abla-
kos, redőnyös, egyedi mérős panella-
kás eladó. Ár: 6,7 M Ft. 20/3468-994.

SZOLGÁLTATÁS

Izomsorvadást, bénu-
lást, isiászt, porckorong-
sérvet gyógykezelek.
Samodai Péter gyógymasszőr,
30/7543-114, 
www.egeszsegovo.hu.   

GARÁZS 

GARÁZS, 15 m2-es (5,2
mx2,9 m), kitűnő állapotban, saját vil-
lanyórával, Győr-Szigetben eladó! Ér-
deklődni: 06-30/9370-230.  

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!   
YTONG falazóelemek,
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.
YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395
YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957, 
Mobil:  30/9588-852
www.y-ytong.hu 

Gyôr, Déry Tibor u. 11/a • Tel.: 96/431-330
www.marcal-ettem.hu • www.marcal-vendeglo.hu 

Üdülési csekket, SZÉP-kártyát, étkezési jegyet (lejártat is) 
elfogadunk! 

Hétvégi extra menüajánlatunk:
2 adag leves, 2 személyes Marcal-tál, saláta, desszert.

5.400 helyett 3.600 Ft/2 fô.

Maxi pácolt rántott sertéskaraj, párolt rizs: 750 Ft
Maxi pácolt rántott sertéskaraj, párolt rizs, 

leves+saláta:  1100 Ft

A 2 személyes Marcal-tál most 3500 Ft helyett 2600 Ft

ÉRETTSÉGI: 1, 2 vagy 4 év alatt (Komárom)

IDÉN UTOLJÁRA, RÉGI FELTÉTELEKKEL:

8. osztályt végzetteknek (esti):
• óvodai dajka (Komárom)
• lóápoló és gondozó (Komárom)
• lótartó és — tenyésztô (Komárom)

Érettségizetteknek (esti):
• gyógypedagógiai asszisztens (Komárom)
• kisgyermekgondozó,- nevelô (Gyôr)
• fogászati vagy gyógyszertári asszisztens (Gyôr)

Szakirányú asszisztensi végzettségûeknek (esti):
• klinikai fogászati higiénikus (Gyôr)
• gyógyszerkiadó szakasszisztens (Gyôr)

Érd: info@pkgkomarom.hu
34/343-007, 30/568-7354

Ny.sz.:
11-0104-05OM 200 356 

Gyõr, Töltésszer u. 18. Telefon: 96/518-423

ÚJ NYÁRI ÉTLAPPAL,
KIVÁLÓ BOROKKAL,

FRISSÍTŐ ITALOKKAL
várjuk 

kedves Vendégeinket 
Duna-parti grillteraszunkon!

HIRDETÉS APRÓ
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Olimpiai melleklet’

” ’
A Szabó Gabriella, Kozák Danuta,

Kovács Katalin, Fazekas Krisztina ösz-
szeállítású női kajaknégyes nagyszerű
versenyzéssel aranyérmet szerzett
500 méteren a londoni olimpián, ezzel
begyűjtötte a magyar küldöttség ha-
todik elsőségét. Magyarország húsz
év elteltével nyert ismét ebben a
számban. A fantasztikusan versenyző
négyesnek tagja volt a Graboplast
Győri VSE színeiben induló Fazekas
Krisztina is, aki az éremátadás után
nyilatkozott lapunknak.

– Nagyon boldog vagyok, régóta
erről a sikerről álmodoztam, én pedig
mindig megyek az álmaim után –
mondta fülig érő szájjal a kajakos, aki
a befutó után elsőként férje, Rami Zur
nyakába ugrott.  

– Az utolsó száz méteren már érez-
tem, hogy jól állunk, de akkor is pró-
báltam rátenni még egy lapáttal. Ver-
seny közben egyáltalán nem néztem
ki oldalra, csak az előttem ülő Kati (Ko-

Gyori aranyerem Londonban

A vasárnapi a Krisztiánok napja volt a londoni olim-
pián, előbb Berki Krisztián nyert aranyérmet lólen-
gésben. A kétszeres világbajnok magyar tornász
16,066 pontot kapott döntős gyakorlatára, ugyan-
annyit, mint legnagyobb riválisa, a brit Louis Smith,
ám mivel a kivitelezését a pontozók szebbnek látták
ellenfelénél, ő lett az első.

– Egyelőre még nem tudom felfogni mindazt,
ami történt – nyilatkozta röviddel az eredményhir-
detés után Berki.  – A bevonulásnál a sírás kerülge-
tett, nagyon jólesett, hogy ennyi magyar volt a csar-

nokban. A gyakorlatomban most nem tudok és
nem is akarok hibákat keresni, megcsináltuk, ami-
ért jöttünk, és ez a legfontosabb. Azt hiszem, épp a
legjobb pillanatban alakult minden megfelelően a
győzelemhez. Nagyon boldog vagyok. Azt kell mon-
danom, hogy amit a két angol fiú csinált, az előtt le
a kalappal, őket biztosan jobban nyomta a tét, hi-
szen hazai közönség előtt szerepeltek az olimpiai
döntőben. 

– Nagyon örülök annak, hogy most már nem én
vagyok az utolsó magyar olimpiai bajnok lólengés-
ben – mondta Borkai Zsolt, a MOB elnöke, a szer

vács Katalin – a szerk.) hátát figyel-
tem. Igazán a célba éréskor sem tud-
tam még, hogy sikerült-e nyernünk,
forgolódtam, hátha valaki besurrant

előttünk, de nem így történt.  Arra tö-
rekedtünk, hogy minket üldözzenek
az ellenfelek, és ne nekünk kelljen
őket. Jól elkaptuk a rajtot is, amit ko-

rábban nagyon sokat gyakoroltunk.
Fantasztikus verseny volt, mindent
úgy csináltunk, ahogy begyakoroltuk,
szinte tökéletesen sikerült a döntőnk
– mondta Fazekas Krisztina, aki olyan
magabiztosságot sugárzott, ami egy
olimpiai újonctól aligha lett volna el-
várható.

– Annak ellenére, hogy először vet-
tem részt olimpián, nem izgultam,
végig nyugodt voltam. Magabiztos-
nak éreztem magam, és ebben segí-
tettek a partnereim, akikben nagyon
megbíztam. Tudtam, hogy ott ülnek
előttem, és így nagy baj nem történ-
het – fogalmazott a sportoló, majd ki-
tért a kajaknégyes összetételét kifogá-
soló véleményekre is, melyekre csat-
tanós választ adtak. 

– Mindig lesznek kritikus hangok,
hiszen maradéktalanul senki nem
lehet boldog egy ilyen döntés után.
Szerintem most mindenki látta, hogy
ez egy jó négyes…

A női kajaknégyes a célban. Fazekas Krisztina balról az első. Fotó:
MTI/Kovács Tamás.

Akik meghoditottak a vilagot
1988-as olimpiai bajnoka. – Krisztián gyönyörű gya-
korlatot adott elő, egyszerűen más nem kaphatta az
aranyat, csak ő. És ami szintén fontos: el tudta viselni
a rá nehezedő terhet. Ettől győztesek a győztesek!

Vasárnap este a kalapácsvető Pars Krisztián is
követte Berkit, aki magabiztos versenyzéssel nyert
aranyérmet. A magyar atléta a döntőben egyedüli-
ként dobott 80 méter fölött.

– Nagyon boldog vagyok, egyelőre nehéz fel-
fogni, ami történt – nyilatkozta a versenyét köve-
tően Pars Krisztián. – Szeretném megköszönni min-
denkinek otthon a szurkolást, köszönöm anyukám-
nak, apukámnak és a barátnőmnek, aki a nehéz pil-
lanatokban is velem volt. Németh Pálnak, volt neve-
lőedzőmnek és mesteremnek is sokat köszönhetek,
sajnálom, hogy nem élte meg ezt az eredményt.
Ugyanakkor a fia, Németh Zsolt mellettem van és
sokat segít. Fantasztikus volt ebben a stadionban
versenyezni. Egy kicsit bennem van, hogy nem dob-
tam igazán úgy, ahogy szerettem volna. A többiek
eredménye nem úgy alakult, ahogyan azt vártuk,
kicsi hiányérzet is maradt bennem, hogy nem vittek
előre ebben a versenyben. Mindig meg kell érezni

egy győzelmet, ez megvolt az Európa-bajnokságon.
Most úgy tudtam odaállni, hogy nem kapkodok. 

Nagyon jó volt, hogy 79 méter fölött kezdtem.
Szerda délelőtt újabb aranyérmekkel gazdagodott
a magyar küldöttség. A női kajaknégyes sikeréről

külön cikkünkben olvashatnak, mellettük Dombi
Rudolf és Kökény Roland 1000 méteres kajakpá-
rosa is elsőként ért célba. 

– Bíztam benne, hogy nyertünk, mert láttam,
hogy mögöttem Roli hamarabb jött be, mint a por-
tugál hajóban a második srác. De nehéz volt látni,
mert nagyon gyorsan mentünk és nagyon szoros
volt – nyilatkozott a hajóból kiszállva Dombi Rudolf.
– Nagyon kemény futam volt, az edzésekkel és a
közös munkával nyertük meg ezt a versenyt. Itt
annyi volt a dolgunk, hogy ki tudjuk hozni magunk-
ból, ami bennünk van, ez volt a nagy feladat, és
megugrottuk ezt a lécet.

Kökény Roland, akárcsak társa, érezte, hogy
győztek, biztos azonban nem volt benne.

– Éreztem, de nagyon necces volt, biztosat nem
tudtam volna mondani abban a pillanatban. Na-
gyon úgy mentünk, ahogy elterveztük, tartottuk ma-
gunkat az előre lefektetett dolgokhoz. Megcsinál-
tuk, amit begyakoroltunk, meg amit tudunk is.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Fotó: MTI/Kollányi Péter

Fotó: MTI/Kollányi Péter

’ ’ ’’
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Győrben parkolt szerdán és pénteken a Theodora LegendaBusz a Megyeháza téren, a Sport-
terasz előtt. Az emeletes angol buszban vízilabdás relikviákat állítottak ki, például egy 1964-
es dedikált labdát, illetve egy sapkát, melyet Kiss Zoltán viselt Sydneyben. A busznál számos
játékkal is várják még ma az érdeklődőket. A Sport Teraszon pedig a hétvégén óriáskivetítőn
követhetjük az olimpia utolsó eseményeit. 

Kétszeri hosszabbítás után, végletekig kiélezett küzde-
lemben a magyar férfi kézlabda-válogatott – amely a ren-
des játékidő vége előtt három másodperccel egyenlített
– 34-33-ra legyőzte a pekingi ezüstérmes izlandi csapa-
tot, és bejutott a legjobb négy közé. A pénteki elődöntő-
ben a svédek várnak a mieinkre, ugyanis meglepetésre
nyerni tudtak az Európa-bajnok dán csapat ellen a leg-
jobb nyolc között. 

– Hatvan perc alatt el kellett volna döntenünk a mérkőzést,
csak éppen négy ziccert is elhibáztunk. Ha kettőt belövünk,
nem lett volna izgulnivaló – mondta Mocsai Lajos szövet-
ségi kapitány.  – Nem emlékszem olyanra, hogy egy ma-
gyar csapat kétszeri, 2x5 perces hosszabbításban nyerni
tudott volna, és ez is bizonyítja, mennyire motiváltan, el-
szántan játszottunk. Végül a tudatosabban játszó csapat
nyert. Fazekas és Nagy kiemelkedőt nyújtott. Szerencsére
egyre jobban játszunk az olimpián. Most az a fontos, hogy
pihenjünk. Köszönjük a szurkolóinknak a biztatást!

Nagy László – aki kilenc góljával a mezőny legeredmé-
nyesebbje volt, és a húszperces hosszabbításban az utolsó
négy magyar gólt dobta – hangsúlyozta: ez volt az igazi
csapatmunka mind támadásban, mind védekezésben.

– Az éles meccseken mindig van valaki, aki vezér tud
lenni. Most nekem jött ki a lépés, és Fazekas is parádés
volt. Aki beállt, mindenki hozzá tudott tenni a sikerhez.
Most a legfontosabb, hogy mielőbb pihenjünk, minden
óra számít ilyen nagy, 80 perces csata után – fogalmazott
a jobbátlövő. 

A négy közé jutás ugyanakkor nem sikerült a férfi vízi-
labda-válogatottnak, Kemény Dénes együttese ugyanis
11–9-ra kikapott az olaszoktól. A magyarok az 5–8. he -
lyért folytatják szereplésüket, és pénteken az ausztrálok-
kal találkoznak.

– Amit ez a csapat az utóbbi 12 évben felmutatott, fel-
jogosít bennünket arra, hogy sajnos egy ilyen vereséggel
elmondhassuk: véget ért egy álom. Itt nem tudjuk bebi-
zonyítani, hogy a legjobbak közé tartozunk. A játékosok
ezzel együtt büszkék lehetnek arra, amit elértek eddigi pá-
lyafutásuk során. Van még két mérkőzésünk, fel kell áll-
nunk ebből a helyzetből is, mert ez tényleg egy aranycsa-
pat. Az olaszok akarata érvényesült, hiszen meg tudták
akadályozni a kontráinkat, kapusuk pedig nagyon jól vé-
dett, ráadásul még sok emberelőnyt is kaptak – mondta
Benedek Tibor másodedző. 

A női vízilabda-válogatott az oroszok elleni 11–10-es
sikerrel biztosította helyét az elődöntőben, ahol aztán 10-
9-re a spanyolok bizonyultak jobbnak. Merész András
csapata lapzártánk után, csütörtökön Ausztrália ellen
szállt medencébe a bronzéremért. 

Dramai kuzdelmek
foldon es vizen

Fotó: MTI/Illyés Tibor

’
’” ”

”
’

(Az éremtáblázat az eredményeket szerda estig, lapzártánkig tartalmazza)
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Augusztus 2., csutortok
A könnyűsúlyú kétpárevezősök kö-
zött érdekelt Hirling Zsolt, Varga
Tamás kettős B-döntőbe jutott. 
Az úszók közül Kapás Boglárka beju-
tott a 800 méteres gyorsúszás pén-
teki fináléjába, ugyanakkor Risztov
Éva a 13. helyen zárt. Szekeres Dorina
a 35. helyen végzett 200 méteres hát -
úszásban. Takács Krisztián 12. lett
férfi 50 m gyorson, míg Pulai Bence
14-ként ért célba 100 m pillangón. 
Harcsa Zoltán bejutott a negyeddön-
tőbe az ökölvívótorna 75 kg-os
súlycsoportjában. 
A sérülten is hősiesen küzdő 78 kg-os
Joó Abigél az ötödik helyen végzett a
cselgáncstornán.
A sportlövő Bognár Richárd a hato-
dik helyet szerezte meg a dupla trapo-
sok között.
A férfi kézilabda-válogatott 26–
19-re kikapott a horvát csapattól. 

A szörfösök versenyében hat futam
után Detre Diána a 17., Gádorfalvi
Áron a 21. helyről várta a folytatást. 
A férfi vízilabda-válogatott 17–
15-re legyőzte Romániát a harmadik
fordulóban. 

Augusztus 3., pentek
A sportlövő Sidi Péter a 11. helyen zárt
a kisöbű szabadpuska fekvő számában.
Kürthy Lajos 21. lett súlylökésben,
míg Minczér Albert nem jutott dön-
tőbe 3.000 m akadályon. 
Pars Krisztián első helyen jutott a vasár-
napi döntőbe kalapácsvetésben.
Bor Barna hetedik lett a cselgáncs-
torna +100 kg-os kategóriájában.
Az úszók közül Kapás Boglárka 6. lett
800 méter gyorson. Gyurta Gergely a 12.,
Kis Gergő pedig a 19. helyen végzett
1500 méteres gyorsúszásban. A Ver-
rasztó Evelyn, Sztankovics Anna, Jaka-
bos Zsuzsanna, Dara Eszter összeállítású
4x100 méteres vegyesváltót kizárták.  A
Cseh László, Gyurta Dániel, Pulai Bence,
Kozma Dominik összeállítású négyes be-

jutott a szombati döntőbe a 4x100 méte-
res vegyesváltók versenyében.
A sérült Perez Carlost Putics Barna, míg
Gulyás Pétert Laluska Balázs váltotta a
férfi kézlabda-válogatottban.
A női vízilabda-válogatott 13–11-
es vereséget szenvedett a spanyol
csapattól, és harmadikként zárta a
csoportküzdelmeket. 
Gondos Flóra a 22.,  Barta Nóra a 25.
helyen zárt a műugrók 3 méteres
számában.
A vitorlázó Berecz Zsombor két fu-
tammal a vége előtt a 23. helyen állt. 
A hétpróbázó Farkas Györgyi négy
szám után a 29. helyről várta a folytatást. 

Augusztus 4., szombat
A könnyűsúlyú kétpárevezősök között
érdekelt Hirling Zsolt, Varga Tamás ket-
tős összesítésben a 11. helyen zárt.
Kovács Zsófia az 51. helyen végzett a
női triatlonosok versenyében, a futó

Deák Nagy Marcell pedig nem jutott to-
vább a férfi 400 m előfutamából. Hele -
brandt Máté egyéni csúccsal a 32. he-
lyen végzett 20 km-es gyaloglásban,
míg a hétpróbázó Farkas Györgyi 21. lett.
Káté Gyula kikapott a nyolcaddöntő-
ben a férfi ökölvívótornán.

A vitorlázó Berecz Zsombor a 21. he-
lyen végzett a Laser hajóosztályban. 
A férfi vízilabda-válogatott 17–6-
ra legyőzte a házigazda brit csapatot
és bejutott a negyeddöntőbe.
Az úszók között a Cseh László, Gyurta
Dániel, Pulai Bence, Kozma Dominik ösz-

szeállítású négyes az ötödik helyen vég-
zett a 4x100 méteres vegyesváltóban. 
A férfi kézilabda-válogatott 33–
22-re kikapott a spanyoloktól. 

Augusztus 5., vasarnap
A maratonfutók közül Rakonczai
Be áta 85., Erdélyi Zsófia 92., míg Ká-
lovics Anikó 95. lett.
Bácsi Péter megsérült és kikapott a
birkózók kötöttfogású 74 kilós súly-
csoportjában.
A női vízlabda-válogatott bejutott
a legjobb négy közé, miután 11–10-re
nyert az oroszok ellen.
Detre Diána a 18., Gárdorfalvi Áron a 25.
helyen zárt a szörfösök versenyében. 
A Czékus Eszter, Kiss Szofi műúszó-
páros a 21. helyről várta a folytatást.
Berki Krisztián fantasztikus gyakorlat-
tal aranyérmet nyert lólengésben,
míg Hidvégi Vid nyolcadik lett.
A kalapácsvető Pars Krisztián arany-
érmet nyert, a magyar atléta a döntőben
egyedüliként dobott 80 méter fölött.

Augusztus 6., hetfo
A férfi kézilabda-válogatott ne-
gyeddöntőbe jutott, miután 26–23-ra
legyőzte a szerb csapatot.
Kazi Tamás kiesett a 800 méteres
futás előfutamában. 

A súlylökő Márton Anita a selejtező-
ben búcsúzott. 
A kenus Vajda Attila, valamint a Dombi
Rudolf, Kökény Roland kajakos duó, il-
letve a Szabó Gabriella, Kozák Danuta,
Kovács Katalin, Fazekas Krisztina al-
kotta kajaknégyes is döntőbe jutott. 

A sportlövő Sidi Péter hatodik
helyen végzett a kisöbű szabad-
puska 3x40 lövéses összetett szá-
mában. 

Deák Bárdos Mihály 2–1-re nyert, majd
2–0-ra kikapott a kötöttfogású birkó-
zók 120 kg-os súlycsoportjában. 
A Czékus Eszter, Kiss Szofi műúszó-
páros a 21. helyen végzett.
A férfi vízilabda-válogatott 11–6-
ra legyőzte az amerikai csapatot.
Harcsa Zoltán kikapott a negyeddön-
tőben az ökölvívótorna 75 kg-os
súlycsoportjában.

Augusztus 7., kedd
Baji Balázs és Kiss Dániel sem jutott
tovább előfutamából 110 m gáton.
A gerelyhajító Juhász Vanda számára
a selejtező jelentette a végállomást. 
A Kammerer Zoltán, Tóth Dávid, Kuli-
fai Tamás, Pauman Dániel összeállí-
tású kajaknégyes, a Kovács Katalin,
Douchev-Janics Natasa páros, vala-
mint Kozák Danuta is döntőbe jutott.
A súlyemelő Nagy Péter harmadik lett
a +105 kg-os kategória B csoportjában.
A női vízilabda-válogatott 10–9-re
kikapott a spanyoloktól az elődöntőben.

Augusztus 8., szerda
A kenus Vajda Attila címvédőként ha-
todik lett 1000 méteren. 
A Dombi Rudolf, Kökény Roland kajak-
páros aranyérmet nyert 1000 méteren.
Aranyérmes lett a Szabó Gabriella,
Kozák Danuta, Kovács Katalin, Fazekas
Krisztina kajaknégyes 500 méteren. 
A férfi kézilabda-válogatott két-
szeri hosszabbítás után 34–33-ra le-
győzte az izlandiakat, így bejutott a
legjobb négy közé. 
A birkózó Sastin Mariann 2–0-ra
nyert, majd ugyanilyen arányban kika-
pott a nők 63 kg-os súlycsoportjában. 
Orbán Éva nem jutott be a női kala-
pácsvetés döntőjébe. 
A férfi vízilabda-válogatott 11-9-
es vereséget szenvedett az olaszoktól,
így nem jutott be az elődöntőbe.

Cseh László bronz -
érmet nyert 200 mé-
teres vegyesúszás-
ban.

A kötöttfogású birkó-
zók 55 kilós súlycso-
portjában szereplő
Módos Péter bronz -
 érmet szerzett.

Lőrincz Tamás
ezüstérmes lett a kö-
töttfogású birkózók
66 kg-os súlycso-
portjában.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Fotó: MTI/Kollányi Péter
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Naprol napra – A magyarok szereplese
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MOZAIK SPORT

Augusztus 17–20. között ne-
gyedszer rendezik meg Győ-
rött az Extrém Motorsport
Fesztivált, ahol ismét az autó-
és motorsportról szól majd
minden. A Kálmán Motorsport,
a fesztivál szakmai szervezője a
világ egyik legeredményesebb
gokartcsapata, ami nemcsak a
világ legjobbjaival dolgozik
együtt, de színeiben áll rajtrács
mögé Habsburg Ferdinánd
Zvonimir is, Habsburg Ottó
szépreményű, 15 éves versenyző unokája. Ferdinánd pár
éve kezdett el gokartozni, mindene az autósport, így ő sem
hagyja ki a győri futamot, Rotax Junior kategóriában vág
neki a rengeteg előzési ponttal bíró pályának. Idén is vár-
ható Kiss Pál Tamás szereplése is, aki júliusban GP3-ban,
a Hungaroringen ismét megmutatta tudását. Az ETO Park
parkolójában a profi gokartversenyzők mellett az amatőrök
is kipróbálhatják magukat, és számos további érdekesség
színesíti a négynapos rendezvényt. A részletes program
megtalálható a www.etopark.hu oldalon.

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Rutinos játékossal erősített az NB I/B-ben sze-
replő Széchenyi ESE férficsapata. A héten az
olimpiai teraszon rendezett sajtótájékoztatón
dr. Hoffmann László, a szakosztály támogatói
körének vezetője bejelentette, hogy sikerült
megállapodniuk Rosta Miklóssal, aki kétszeres
magyar bajnok, világbajnoki negyedik, s pálya-
futását Győrben kezdte. A 43 éves beállós
emellett a serdülőcsapat edzője és Deáki István
vezetőedző segítője is lesz.

A másik új szerzemény, a 21 éves átlövő,
Gubó Alex – Rostához hasonlóan – Mezőkö-
vesdről érkezik.

A sportvezető elmondta: egy évvel ezelőtt
kezdtek bele a munkába, s úgy érzik, mára si-
került lerakni a klub alapjait. A cél, hogy legké-
sőbb három éven belül a legmagasabb osz-
tályba jusson a csapat, de ha előbb adódik erre
lehetőség, akkor sem futamodnak meg.

„A legfontosabbnak az elmúlt időszakban
azonban azt tartottuk, hogy a szakosztály hely-
zetét stabilizáljuk, ami jó alap a továbblépésre.
Ez úgy vélem, sikerült, kialakult a támogatói
háttér, a szakmai és a vezetői stáb is. Utóbbi
terület egy új emberrel is erősödött, Nagy Ka-
talin marketingvezetőként azért dolgozik,
hogy szorosabbra fűzze a kapcsolatot a támo-
gatókkal és a sajtóval. Mindenképpen szeret-
nénk, ha a győri férfikézilabda a város sport-
szerkezetébe beilleszkedjen" – mondta az egy-
kori válogatott kapus.

Ami a csapatot illeti, a már említett két új já-
tékos mellett visszatér a keretbe Németh Gábor,
aki a tavalyi szezont gyakorlatilag sérülés miatt
kihagyta. A felkészülés eddigi szakaszát jól bírta
a lába, a klubnál bíznak abban, hogy teljes ér-
tékű lesz a bajnoki rajtra. Műtét után kezdi utol -
érni magát Hollós Máté is, távozik ugyanakkor
Horváth Adrián, aki munkahelyi elfoglaltság
miatt ezen a szinten befejezi a játékot.

A Győri ETO FC 1–1-es döntetlent játszott a Haladás-
sal a szezon első győri bajnokiján. Az ETO Kronaveter
remekbe szabott szabadrúgásgóljával szerzett veze-
tést, de a vendégek a második félidő elején kiegyenlí-
tettek. A győriek így is megszerezhették volna a győzel-
met, azonban a második mérkőzésükön is tizenegyest
hibáztak, ezúttal a csereként beállt Dudás rontott. A
győriek két nyeretlen találkozó után pénteken 17 óra-
kor a Kaposvárt fogadják. 

Ugyanakkor nem ez lesz a hétvége egyetlen mérkő-
zése az ETO Parkban, hiszen csütörtökön elkezdődött
a második Audi-kupa nemzetközi utánpótlástorna. A
házigazda zöld-fehérek mellett a Hoffenheim, a Derby
County, a Partizan Beograd, a Rapid Wien, a Slavia
Praha, az NK Zagreb és a Stabaek fiataljai lépnek pá-
lyára a vasárnapig tartó megmérettetésen.  

Világbajnok az Audi ETO-ban

Monacói hangulatban

Világbajnok francia játékossal
erősítette meg keretét a Győri
Audi ETO KC, a 33 esztendős
Raphaelle Tervel a spanyol Itxako
Navarrától érkezik. A védekezés -
specialista Tervel az elmúlt két

évben együtt dolgozott az Itxakó-
nál a magyar bajnok új vezetőed-
zőjével, Ambros Martinnal, és
szerződtetésének fő oka az volt,
hogy hatékonyan képviseli a szak-
ember játékstratégiáját, s tapasz-

talatával hozzájárulhat a csapat
sikereihez. A 178 cm magas,
jobbkezes játékos több poszton
is bevethető: hatékonyan játszik
szélsőként, átlövőként, irányító-
ként és beállósként egyaránt.

Egyéni horgászverseny
A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron
megyei Szövetsége a Czigány Jenő Emlékverseny
keretében rendezte meg a megyei egyéni bajnok-
ság első fordulóját. A versenyen – melynek hely-
színe a Nádorvárosi Sporthorgász Egyesület keze-
lésében lévő Holt-Marcal volt – harmincöten vettek
részt. A felnőttek versenyét Ágoston Lajos (Moson-
magyaróvári HE, 8.420 g) nyerte meg ifj. Torma At-
tila (Nádorvárosi SHE, 8.100 g) és Csöre Ákos (Rá-
batext HE, 5.060 g) előtt. A hölgyek kategóriájában
Cittáró Mihályné, Major Hajnalka, Csapó Istvánné
eredmény alakult ki. Az ifik versenyét nagy fölénnyel
Putter Ferenc, a gyermekek megmérettetését Má -
tis Dominik nyerte meg.

Szerdán kezd a bajnok
A magyar bajnok UNI Seat Győr női kosárlab-
dacsapata augusztus 15-én, szerdán kezdi
meg a felkészülést a következő szezonra. A nyi-
tányon – ami orvosi vizsgálattal indul Székes-
fehérváron, majd délután megbeszéléssel és
az első közös edzéssel folytatódik az egyetemi
csarnokban – a külföldi játékosokon és az után-
pótlás-válogatottban szerepelt Nagy Dórán
kívül ott lesz Nagy-Bujdosó Nóra, Simon Zsó-
fia, Laklóth Anna, Rasheed Rita, Raksányi Krisz-
tina, Semsei Barbara, Őri Györgyi és néhány
ifjú tehetség.Döntetlen a hazai

bemutatkozáson

Rosta Miklós
újra Győrben
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KALAUZ HOROSZKÓP, HIRDETÉS, JÁTÉK, HORGÁSZVERSENY

Kalauz

Felnőtt- és gyermekorvosi
ügyelet Győr, Liezen-Mayer u.
57.  Tel.: 96/412-221. Hétfőn,
kedden és csütörtökön 16
órától másnap reggel 7 óráig.
Szerdán 13 órától 7 órá ig,
pénteken 14 órától 7 óráig.
Munka szü ne  ti és ünnepnapo-
kon az ügyelet folyamatos.

GYŐR-SZOL hiba- és kárbeje-
lentés Éjjel-nappal hívható:
96/50-50-55. 

GYŐR-SZOL telefonos ügy fél -
szol gá lat A 96/50-50-50-es
számon munkanapokon 7 és
16 óra között hívható. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőtől szer-
dáig és pénteken 8-tól 16
óráig, csütörtökön 20 óráig.  
A pénztár 30 perccel előbb
zár.  Tel.: 96/512-570.  

Orgona utca Az ügyfélszolgá-
lat 8 órakor nyit. Hétfőtől szer-
dáig 16 órakor, csütörtökön
17 órakor, pénteken 14 órakor
zár.  A pénztár 30 perccel
előbb zár.  Tel.: 96/505-051.
Fax: 96/505-099. 

ETO Park Az ügyfélszolgálat
hétfőtől péntekig 9–17 óráig
tart nyitva. Tel.: 96/815-905. 

PANNON-VÍZ Zrt.  Hibabeje-
lentés: 96/311-753. Közterü-
leti hibabejelentés a 06-
80/204-086-os ingyenes zöld
számon. Ügy félszolgálat:
96/522-630.  Hétfőtől csütör-
tökig 7.30 és 15.30, pénteken
7.30 és 13.30 között.

KOS
Figyeljenek jobban családjukra a
héten, foglalkozzanak kicsit többet a közös
jövővel, beszéljék meg a problémákat és ve-
gyenek részt jobban a család életében. Szü-
leikkel is törődjenek többet, különben sér-
tődésre számíthatnak.

BIKA
Most a párkapcsolatra koncentrál-
janak. Ha még nincs, járjanak nyitott
szemmel, önökre találhat a szerelem. Ter-
vezzenek közös programokat, romantikus
estéket. Vigyázzanak a pénzükre. 

IKREK
Mint mindig, most is sok ötletük
van, írják fel ezeket, és lépésről lépésre va-
lósítsák meg azokat. Vonják be családjukat
is terveikbe, hogy tudjanak ők is segíteni.
Pénzükre vigyázzanak, inkább várják meg
a kedvező pillanatot.

RÁK
Ne nyugtalankodjanak a héten, ve-
zessék le feszültségüket fizikai tevékeny-
séggel. Élvezzék az éle tet, ne agyaljanak
sokat, mert az mindent elronthat. Vegyék
körül vidám embe rekkel magukat. 

OROSZLÁN
Hallgassanak barátaikra, becsapás
áldozataivá válhatnak, ha nem figyelnek
oda jobban az emberi kapcsolataikra. Le-
gyenek realisták, ne ringassák magukat il-
lúziókba. Csak a szép pillanatokra koncent-
ráljanak. 

SZŰZ
Életükben most a munka tölti ki az
idejük legtöbb részét. Azért fordítsanak
időt a pihenésre is, különben nagyon elé-
gedetlenek lesznek. Koncentráljanak job-
ban anyagi ügyeikre is, hogy ne legyen
veszteségük. 

MÉRLEG
Ne hergeljék most magukat felesle-
gesen, gondolkozzanak reálisabban, gon-
dolják végig újra életüket, ne döntsenek
semmiben hirtelen. Álljanak meg inkább,
és tervezzenek, egyedül döntsék el, mi jó
önöknek.

SKORPIÓ
Becsapottnak érzik most magukat,
gondolják végig a miérteket, hogyanokat,
nézzenek az indítékok mögé, ne legyenek
elhamarkodottak, hirtelenek. Rendezzék
anyagi helyzetüket is, tervezzenek inkább. 

NYILAS
Most kapnak hideget, meleget egy -
aránt. A fejlődés lebegjen a szemük előtt,
mind a munkában, mind pedig magánéle-
tükben. Ne foglalkozzanak az irigy embe -
rekkel, nagyon visszahúzzák önöket.

BAK
Ne keseredjenek el nagyon, hajla-
mosak mindent sötétebben látni, mint
amilyen az valójában. Nem szabad most ér-
zelmileg lesüllyedniük, inkább keressenek
új motivációt életükben, végezzenek lelki
gyakorlatot. 

VÍZÖNTŐ
Romantikázzanak sokkal többet
párjukkal, vagy ha még nincs, járjanak nyi-
tott szemmel, önökre találhat a szerelem.
Számolják át újra anyagi dolgaikat, ne köl-
tekezzenek annyit. Figyeljenek jobban
munkájukra.

HALAK
Ne aggódjanak, ne legyenek most
annyira pesszimisták, ne idegeskedjenek
annyit, ez mind a fáradtság jele. Ideje pi-
henniük, önmagukkal foglalkozniuk. Ha
tudnak, utazzanak el valahova, lazítsanak
minél többet. 

Horoszkóp Segítünk kiválasztani 
az önnek legideálisabb

klímaberendezést, légtisztítót
lakásába, irodájába!

A SINCLAIR és a japán DAIKIN 
cég teljes termékskáláját 

kínáljuk önnek kedvezô áron.
Valamennyi készülék 3 év teljes körû 
garanciával. Rövid szállítási határidô.

Anemo Optima Kft. 
9024 Gyôr Kálvária u. 4—10.

Tel.: 96/200-220, 20/921-5861

Nyerjen 
Árpa Attila-könyvet!

Árpa Attila dedikált, Holtomiglan című könyvét
nyerheti meg, aki helyesen válaszol kérdése-
inkre. Segítséget ad a szerzővel készült inter-
júnk, amit július 20-i számunkban olvashat.
1. Mi előtt szeretett volna tisztelegni Árpa

Attila a Holtomiglan című könyvvel?
2. Hol játsszák Árpa Attila tavaly Győr-

ben forgatott filmjét?
3. Melyik szigetközi települést szőtte

bele Árpa Attila a regényébe?
A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu címre vár-
juk augusztus 15-ig. A masszázsutalványt
Pápai Ibolya nyerte.A Sporthorgász Egyesületek Győr-

Moson-Sopron Megyei Szövetsége
a XXXVIII. Országos Halfőző Verseny
programjaként gyermekhorgászver-
senyt rendez a győri Mosoni-Duna-
holtágon. A versenyen minden 14 év
alatti, horgászengedéllyel rendelkező
gyermek részt vehet.

A verseny augusztus 25-én, szom -
baton 9–11 óráig tart, találkozó előtte
reggel 7 és 7.30 között a győri Mo-
soni-Duna-holtágon a szabad strand-
nál. A versenyen kizárólag az 1998.
01. 01. után született gyermekek ve-

Városi gyermek-
horgászverseny

hetnek részt. Horgászni csak úszós
készséggel lehet. Az eredménybe
minden kifogott hal számít. A kifogott
halat a mérlegelésig élve kell tartani,
majd a mérlegelés után a vízbe vissza
kell engedni. Az értékelésnél a kifo-
gott halak összsúlya számít.

A versenyt követően kerül sor az ér-
tékelésre, majd az eredményhirde-
tésre. A verseny I–II–III. helyezettje dí-
jazásban részesül. A verseny rendező-
sége a verseny alatt esetlegesen elő-
forduló balesetekért semminemű fe-
lelősséget nem vállal.


